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Årsredovisning
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Årsredovisningen ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året och är
kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till dig som bor eller verkar i
Malmö och till andra intressenter såsom media, kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Den
visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad
pengarna har använts till samt hur kommunen som helhet har lyckats med det som var planerat. Den
innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.
Verksamheten i Malmö stad är fördelad till nämnder, bolag och kommunalförbund. Tillsammans med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisorskollegiet utgör dessa koncernen Malmö stad.
Årsredovisningen innehåller kommunens resultat, bolagens och kommunalförbundens resultat samt den
kommunala koncernens resultat.
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) styr årsredovisning och
förvaltningsberättelse. I årsredovisningen följer Malmö stad gällande rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Det finns mer att läsa om dessa på RKR:s hemsida https://www.rkr.se/.

2

kulturupplevelser. Social- och
arbetsmarkandssekreterare stöttade många
Malmöbor i behov av insatser när pandemins
följder drabbade redan utsatta. Detta är bara ett
axplock, det finns många fler exempel. Jag vill
därför rikta ett stort tack till de nästan 30 000
anställda i Malmö stads förvaltningar och
kommunala bolag för arbetet under det gångna
året.

Årsredovisningen ger tillfälle till reflektion över
året som har gått. I år vill jag dock börja med att
kommentera det som sker här och nu. Ryssland
har invaderat Ukraina och miljoner människor
har redan flytt undan krigets fasor. Kriget
påverkar omvärlden på olika sätt. Därför ökar vi
beredskapen för att skydda viktig
samhällsinfrastruktur i ett nytt säkerhetspolitiskt
läge och precis som vid andra krig och konflikter
ökar vi beredskapen för att ta emot människor på
flykt.

Skola och utbildning är de långsiktigt viktigaste
investeringarna för att bygga starkare samhällen.
Under året invigdes en ny familjecentral på
Värnhem där barn och vuxna kan leka och träffa
andra på öppna förskolan samt ta del av
barnhälsovårdens verksamheter. Trots tuffa
förutsättningar är jag glad att skolutvecklingen i
Malmö fortsatte att utvecklas i rätt riktning
genom ökad behörighet till gymnasiet och
minskade skillnader i meritvärden. Samtidigt
kvarstår mycket arbete för att komma till rätta
med skolsegregationen, få fler elever att nå
gymnasiebehörighet och fler att också klara
gymnasiet.

Även det gångna året präglades av kris på ett sätt
som bäst kan beskrivas som en bergochdalbana
till följd av coronapandemin. I takt med ökad
vaccinationsgrad gick smittspridningen ner och
många restriktioner slopades, för att på nytt sättas
in i slutet av året när smittspridningen ökade till
följd av nya virusmutationer. Efter två år är det
tydligt att coronapandemin inte bara har påverkat
människors liv, hälsa och jobb, utan också
skyndat på teknikutvecklingen och bidragit till att
exempelvis omforma sättet som många
människor arbetar på, våra handelsmönster och
vår digitala kompetens.

Världsekonomin utvecklades positivt i takt med
att många länder lättade på restriktionerna. I
Malmö tog tillväxten fart och många branscher
utvecklades starkt, som exempelvis
dataspelsbranschen där sex av de sju största
företagen i landet numera har kontor i Malmö.
Samtidigt hade väldigt många företag inom
krisdrabbade branscher det fortsatt tufft under
stora delar av året, däribland besöksnäringen som
bidrar med viktiga jobb för många av Malmös
unga.

Men jag tror att vi är många som också känner att
den här tiden har visat att vi behöver varandra,
oavsett om det handlar om en närstående, en
främling som sträcker ut en hand eller en stark
välfärd som finns där när vi behöver den som
mest. I takt med att samhället nu åter öppnas upp
är det min fasta övertygelse att vi därför behöver
agera för att bygga starkare samhällen än tidigare.
Vi behöver fler nätverk i lokalsamhället och i våra
bostadsområden. Vi behöver verka för ökad
förståelse och tillit till varandra. Så bygger vi
Malmö starkare och står rustade inför framtida
kriser.

Arbetslösheten vände glädjande nog åter neråt
och i stadens verksamheter nåddes målet om att
skapa minst 1 500 arbetsmarknadsanställningar i
kommunens verksamheter med råge. 1 250 färre
unika hushåll behövde socialtjänstens hjälp för
att klara sin försörjning, jämfört med året innan.
Även om mycket mer behöver göras för att fler
Malmöbor ska komma i arbete och försörja sig
själva är jag glad över att de senaste årens
satsningar och systematiska arbete med frågorna
ger resultat.

Många inom Malmö stads verksamheter gjorde
insatser som går utöver det vanliga. Personal
inom hemtjänst, särskilda boenden och inom LSS
axlade ett stort ansvar för att skydda riskgrupper i
samhället och samtidigt erbjuda en god omsorg.
Många lärare fick med kort varsel ställa om till
nätbaserad undervisning till följd av
smittspridningen i skolor och klasser. Anställda
hittade kreativa sätt att erbjuda Malmöbor

Klimathotet är en av vår tids allra största
utmaningar. Under året antog
kommunfullmäktige nya ambitiösa miljö- och
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klimatmål som sträcker sig till 2030 och som ska
styra mot Parisavtalet. Tillsammans med
näringslivet och andra organisationer i Malmö
lanserades Klimatkontrakt Malmö, där aktörer från
olika delar av samhället åtar sig att minska
utsläppen i Malmö. För fjärde gången utsåg
tidningen Aktuell hållbarhet Malmö till årets bästa
miljökommun.

glad att vi under året även lokalt kunde ta flera
viktiga beslut om närmare 90 miljoner kronor för
att främja en återstart av kultur-, fritids- och
föreningslivet samt stötta krisdrabbade branscher
i näringslivet. Vi fattade även beslut om tillskott
till nämnder för att få fler Malmöbor i arbete,
möta ett ökat behov av stöd för personer med
funktionsvariation, stärka det förebyggande
arbetet med unga som befinner sig i riskzon för
kriminalitet samt stärka elevhälsan i grundskolan
och gymnasiet.

Malmö är och ska fortsätta vara en öppen stad.
Öppen för människor, nya idéer och samarbeten.
Därför är jag glad att staden, trots restriktioner,
stod värd för World Pride och Eurogames
tillsammans med Köpenhamn i augusti. Under
elva dagar sattes ljuset extra starkt på allas lika
rätt att få vara den man är genom möten,
föreläsningar, kulturevenemang och andra typer
av festligheter runt om i staden. I oktober var
Malmö värdstad för regeringens Remember –
ReAct: Malmö internationella forum för hågkomst av
Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Här
samlades stats- och regeringschefer,
internationella organisationer och socialamedieplattformar för att stärka arbetet mot
antisemitism, antiziganism och andra former av
rasism.

Tack vare statliga tillskott till kommunsektorn, en
starkare återhämtning av ekonomin och en
starkare utveckling av skatteintäkterna, samt
engångsintäkter till följd av markförsäljning och
exploateringar och överskott till följd av lägre
kostnader på grund av coronapandemin landade
Malmö stads ekonomiska resultat på nästan
1,4 miljarder kronor. Det är ett mycket starkt
ekonomiskt resultat som ger oss goda
förutsättningar att bygga Malmö starkare i en
osäker ekonomisk framtid.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och
under året växte staden med 3 800 Malmöbor.
Därför är det välkommet att byggkranar
fortsätter att sträcka sig över olika delar av
Malmö. Under året färdigställdes 2 700 bostäder
och även om det är en lägre siffra än rekordåret
dessförinnan är det glädjande att många fortsatt
vill investera i Malmö. Samtidigt kvarstår
utmaningar på bostadsmarknaden för många
Malmöbor med lägre inkomster som inte har råd
med nybyggda lägenheter. Därför lanserades
Mallbo – en modell för att få fram fler bostäder
som Malmöbor har råd med – genom en
markanvisningstävling i Hyllie.
Kommunfullmäktige fattade beslut om en ny
markanvisningspolicy som bland annat fokuserar
på att utveckla en blandad stad och möjliggöra
för fler Malmöbor att komma in på den ordinarie
bostadsmarknaden.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Malmö utvecklas i en positiv riktning om vi gör
det tillsammans - Malmöbor, föreningar,
näringsliv, kommunen och andra organisationer i
samhället. Även om den största delen av
pandemistödet kommer från nationell nivå är jag
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Under året förmedlade Boplats Syd AB för första
gången fler än 10 000 lägenheter på ett år.

Ekonomin och arbetsmarknaden har återhämtat
sig snabbt under 2021 och arbetslösheten i
Malmö ligger nu på nivåer som är lägre än i
början av 2020. Trots att sysselsättningstillväxten
har varit relativt god och det är kompetensbrist
inom flera yrkesgrupper ligger arbetslösheten i
Malmö kvar på en högre nivå än
riksgenomsnittet. Detta pekar på en fortsatt
matchningsproblematik. Under året har antalet
hushåll i Malmö som har behov av ekonomiskt
bistånd minskat, vilket bland annat bedöms bero
på minskad arbetslöshet, nationella
arbetsmarknadsåtgärder och stadens kraftsamling
för att få fler Malmöbor i arbete.

Malmö stads socialnämnder rapporterar att
verksamheterna, brukare och även deras anhöriga
har påverkats av pandemin under året.
Socialnämnderna har fokuserat på att skydda
riskgrupper, motverka spridningen av covid-19
och säkerställa driften. Hård belastning på hälsooch sjukvården och uppskjutna förebyggande
insatser bedöms ha påverkat hälsan hos personer
med funktionsnedsättningar. Vidare har stängda
mötesplatser bidragit till större social isolering
och ofrivillig ensamhet hos äldre.
Brukare med daglig verksamhet enligt Lagen och
stöd och service (LSS) har ökat väsentligt under
2021. Ökningen kan sannolikt förklaras av att
tillgången till arbetsmarknaden och andra arenor
för målgruppen har minskat under pandemin.

Antalet färdigställda bostäder sjönk under 2021
jämfört med de väldigt höga nivåerna åren innan.
Ur ett historiskt perspektiv är dock byggandet
fortsatt på en hög nivå. Coronapandemin är en
av orsakerna till de osäkerheter på marknaden
som påverkat bostadsbyggande och etablering.
Bland annat har flera större planerade
företagsetableringar, med stort antal beräknade
arbetstillfällen, försenats. Under året ökade
antalet bostäder i antagna detaljplaner med över
90 % jämfört med 2020. Många detaljplaner har
dock försenats på grund av komplexa
planeringsförutsättningar.

Coronapandemin fortsatte att ställa stora krav på
förskolornas verksamhet och tidvis har
påfrestningarna varit stora. De öppna förskolorna
var helt stängda under årets första del, men
kunde efterhand återuppta sin verksamhet i
begränsad omfattning. Inom grundskolan har
flera skolor behövt övergå till nätbaserad
undervisning och elev- och personalfrånvaron
har påverkats. En positiv följdeffekt uppges vara
en ökad digital mognad i verksamheten. Inom
både grund- och gymnasieskolan noteras också
att elevhälsan har fått en förstärkt roll under
pandemin. Antalet sökande till kommunal
vuxenutbildning har minskat under året och det
noteras att den tid elever behöver för att nå sina
mål har ökat. Många elever har dock återupptagit
sina studier under senare delen av året.

Den strukturella hemlösheten har minskat, men
den sociala hemlösheten har ökat något jämfört
med föregående år. Strukturell hemlöshet avser
de som saknar egen bostad därför att de inte har
ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den
vanliga bostadsmarknaden, medan den sociala
hemlösheten avser de som är hemlösa till följd av
sociala problem i form av exempelvis missbruk
eller psykisk ohälsa.

I grundskolan noteras en högre måluppfyllelse
jämfört med föregående läsår. Andelen elever
med behörighet till gymnasieskolan har ökat och
detsamma gäller andelen elever med godkänt i
alla ämnen. Vidare har skillnaden mellan de
elever med lägst och högst meritvärde fortsatt att
minska och resultaten i gymnasieskolan ligger på

Ett lägre mottagande enligt bosättningslagen har
lett till att boenden för nyanlända har kunnat
ställas om till boende för hemlösa. I Malmö
byggs det många hyreslägenheter i flerbostadshus
varav många har förmedlats via Boplats Syd AB.
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samma nivå som föregående år trots perioder
med distansundervisning.

verksamhetsanalyser och granskning av
styrdokument.

Inom fritidsverksamheten, i föreningslivet och på
fritidsgårdarna har coronapandemin lett till ett
lägre antal besökare. I takt med lättade
restriktioner under sommar och höst har dock
aktiviteter kunnat börja återupptas.

Omställningen av kulturnämndens verksamhet
till följd av pandemin har exempelvis inneburit
att biblioteken, kulturskolan och Konsthallen har
varit tillgängliga på andra platser än vanligt. Det
digitala kulturutbudet har bland annat omfattat
livesändningar av aktiviteter, seminarier och
vernissager som även har nått Malmöbor som
vanligtvis inte tar del av utbudet. Samtidigt har de
långvariga begränsningarna fått stora
konsekvenser för exempelvis barn och unga i
socioekonomiskt utsatta områden, äldre och
nyanlända.

Som en del av Klimatomställning Malmö har Malmö
stad startat upp Klimatkontrakt Malmö med syftet
att Malmö som geografisk plats ska nå
klimatmålen enligt Parisavtalet. Initiativet ska
också ta tillvara på Malmöbornas och
näringslivets initiativ, idéer och insatser för ett
hållbart Malmö 2030. Under 2021 har fokus legat
på att mobilisera större företag. Under året har
kommunfullmäktige beslutat om nytt Miljöprogram
för Malmö stad 2021–2030. Programmet innehåller
mål och målområden, vilka har prioriterats
utifrån Sveriges nationella miljökvalitetsmål och
Malmö stads klimat- och miljöutmaningar.

Malmö stad har under året tagit flera initiativ för
fler platser för möten. Malmö Stadsteater AB har
under året inlett ombyggnaden av huvudscenen
Hipp och kommunen har inrättat en kulturlots
som ska vara länken mellan kultur och näringsliv.
Staden har också tagit fram ett nytt planprogram
för Sofielund som Malmös center för kultur,
fritid och näringsliv. Kulturnämnden har även
fattat ett inriktningsbeslut om ett nytt bibliotek i
Hyllie och under året har staden fortsatt med
förberedelse för ett nytt allaktivitetshus.

Kommunfullmäktige uttryckte i Malmö stads
budget 2021 att jämställdhet, antidiskriminering
och barnrätt ska genomsyra kommunens
verksamheter. Under året har stadens nämnder
och bolag fortsatt sitt arbete i den riktningen.
Arbetet bygger på bland annat integrering i mål
och budget, förändrade arbetssätt,
kompetensutveckling, analyser och prövningar av
barnets bästa.

Sjukfrånvaron har minskat, även om den i flera
nämnder inte är nere på samma nivå som före
coronapandemin. Framför allt ses ett ökat antal
sjukskrivningar i de verksamheter där
medarbetarna inte kunnat arbeta hemifrån. Flera
nämnder arbetar aktivt med att flytta fokus i
arbetsmiljöarbetet till att bli mer proaktivt och
förebyggande. Konsekvenser av pandemin har
upptagit en stor del av arbetsmiljöarbetet och
inneburit utmaningar som krävt extra
anpassningar. Trots utmaningarna i arbetsmiljön
visar årets medarbetarenkät att de flesta nämnder
och bolag ligger kvar på samma nivå eller har
ökat något jämfört med året innan.

Under året har Malmö stad gjort ett antal
kommungemensamma insatser. Ett exempel är
ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds
universitet som har undersökt förutsättningarna
för att tillämpa barnkonventionen i sju av Malmö
stads förvaltningar. Ett annat exempel har varit
arbetet med Öppna Malmö – kommunens satsning
för att lyfta frågor om rasism och inkludering.
Inom ramen för diskrimineringslagen och arbetet
med aktiva åtgärder inom arbetslivet beskriver
flera nämnder ett förebyggande och främjande
arbete för att motverka diskriminering och på
annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Exempel är jämlikhetsutbildningar,

Konkurrensen och den nationella bristen på
förskollärare och pedagogisk personal har
inverkat negativt på utbildningens kvalitet på en
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del förskolor i Malmö. I Malmös grundskolor har
lärarbehörigheten ökat, även om det är en fortsatt
utmaning att få upp behörighetsnivåerna och
variationen mellan skolorna är stor. När det gäller
omsorgspersonal finns framför allt ett behov av
att kompetensutveckla befintliga medarbetare
och det pågår ett aktivt arbete med att exempelvis
möjliggöra för medarbetare att studera på
arbetstid. Det finns också fortsatt stora
utmaningar att säkerställa
kompetensförsörjningen vad gäller
socialsekreterare och då i synnerhet med
inriktning mot barn och unga.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till
+1 731 miljoner kronor (mnkr), varav resultatet
för Malmö stad uppgick till +1 421 mnkr, för
bolagen till +357 mnkr och för
kommunalförbunden till +7 mnkr. Justeringar för
interna mellanhavanden, mellan kommunen,
bolagen och kommunalförbunden uppgick till
-54 mnkr.
Årets budgeterade resultat för Malmö stad
uppgick till -320 mnkr, vilket gav en
budgetavvikelse om +1 741 mnkr. Årets resultat,
justerat för realisationsvinster på 545 mnkr,
uppgick till +876 mnkr vilket innebär att
kommunen uppfyller kravet på ekonomisk
balans. Jämfört med Delårsrapport 2021 har
resultatet för kommunen som helhet förbättrats
med 488 mnkr.

Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2021 formulerat mål inom fyra målområden:
Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat,
Trygghet och delaktighet och En god organisation.
Sammantaget visar avstämningen att nämndernas
och de helägda bolagens arbete i riktning mot
kommunfullmäktiges mål till största delen går
enligt planering. Coronapandemin och dess
effekter är en vanligt förekommande orsak till
eventuella avvikelser från planeringen.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen under
året beslutat om att justera budgeten för år 2021.
Skatteintäkter och generella statsbidrag har under
året budgeterats upp med 197 mnkr och
motsvarande belopp har fördelats ut till
nämnderna.
Utifrån redovisat resultat, uppfyllelsen av det
finansiella målet samt förflyttningen mot
måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålen
bedöms den ekonomiska hushållningen som god.
Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag var överlag god. Större vinster redovisades
av MKB Fastighets AB, Sydskånes
avfallsaktiebolag samt Malmö kommuns
Parkering AB.

För sjunde året i rad redovisade såväl
kommunkoncernen som Malmö stad ett större
överskott i bokslutet. I huvudsak bestod årets
överskott av tre delar: högre skatteintäkter,
exploaterings- och realisationsvinster samt
överskott i nämndernas verksamhet. Bland
bolagen är det framför allt MKB Fastighets AB
och Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) som de
senaste åren lämnat större positiva resultat.

7

1

8

Förvaltningsberättelse

Genom förvaltningsberättelsen ges en övergripande bild av verksamhetsåret avseende verksamhet,
ekonomi och personalområdet. Det lämnas också en bedömning av måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål och en uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktiges budget.
Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och
kommunalförbund och det är upplysningar av väsentlig karaktär som lyfts fram.
Förvaltningsberättelsen är upprättad i enlighet med rekommendation RKR R 15 från Rådet för
kommunal redovisning.

I avsnittet om den kommunala koncernen
presenteras en översiktlig bild av de nämnder,
bolag och kommunalförbund som ingår i den
kommunala koncernen och de förändringar som
skett under året. Här lämnas också upplysningar
om privata utförare som inte är kommunala
koncernföretag.

Här redogörs för årets resultat efter
balanskravsjusteringar.

Här beskrivs väsentliga personalförhållanden i
den kommunala koncernen och kommunen. I
avsnittet lyfts bland annat utvecklingen avseende
anställda, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och
ledarskap.

Här lämnas upplysningar om väsentliga delar
kring styrning, uppföljning och intern kontroll för
den kommunala koncernen och kommunen samt
de förändringar som skett under året.

Här presenteras en utvärdering av om målen och
riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har
uppnåtts och följts. Bedömningen för Malmö stad
utgår från resultatet och investeringsnivåerna samt
uppfyllelsen av det finansiella målet och
kommunfullmäktiges mål.

I detta avsnitt redovisas ett antal händelser av
väsentlig betydelse som skett under 2021 och
omfattar även sådana händelser som skett under
2022 innan årsredovisningen upprättats.

Här lämnas upplysningar om den kommunala
koncernens och kommunens förväntade utveckling
utifrån vad som är känt om framtiden men också
utifrån förväntningar som finns och som är
baserade på kända förhållanden. Upplysningarna
berör såväl omvärlden, som verksamheten,
personalfrågor och ekonomi. De risker och
osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa
förhållanden kommenteras.

Här presenteras ett antal nyckeltal som
tillsammans ger en översikt över utvecklingen av
den kommunala koncernens och kommunens
verksamhet de senaste fem åren.

I detta avsnitt lämnas upplysningar om viktiga
förhållanden för bedömningen av den kommunala
koncernens och kommunens resultat samt
ekonomiska ställning. Upplysningarna omfattar
viktiga förhållanden i omvärld och verksamhet
samt en finansiell analys.
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Verksamheten i Malmö stad bedrivs i nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö stad.
Nedan ges en kort beskrivning av verksamhetsområden, roller och ansvar samt styrning och uppföljning av koncernen.

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.
Malmö stads nämndsorganisation är en renodlad
facknämndsorganisation. Nämndernas
verksamhet regleras i reglementen men därutöver
ska de också verkställa kommunfullmäktiges
beslut. För detta arbete har varje nämnd en
förvaltning som också ansvarar för att bereda
ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är den
nämnd som leder, samordnar och har uppsikt
över kommunens verksamhet, som bedrivs i
nämnder, bolag och kommunalförbund och som
bereder och yttrar sig i frågor som
kommunfullmäktige ska besluta om.

kallat beredningsansvar. Övriga fyra
kommunalråd är oppositionsråd som inte har
något beredningsansvar.

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal
aktiebolag samt är medlem i två
kommunalförbund. Huvudprincipen för
kommunala bolag är att de drivs enligt
självkostnadsprincipen. En del bolag, såsom
MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkering
AB och Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV),
agerar på en konkurrensutsatt marknad och kan
därför generera vinst.

Malmö stad har totalt 13 kommunalråd som väljs
av kommunfullmäktige. Av dessa har nio
kommunalråd ansvar för varsitt område, ett så

Malmö Stadshus AB ägs till 100 % av Malmö
stad. Malmö Stadshus AB äger i sin tur 100 % av
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aktierna i dotterbolagen MKB Fastighets AB,
Malmö kommuns Parkering AB,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö
Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB och
Boplats Syd AB. Syftet med Malmö Stadshus AB
är främst att genom bolagsstyrning, samordning
och uppföljning åstadkomma en effektivare
ekonomisk förvaltning och därmed öka
samhällsnyttan. Koncernens operativa
verksamhet bedrivs i dotterbolagen.

verksamhetsområden. Inom verksamhetsområdet
individ- och familjeomsorg utgör nettokostnaden
för privata utförare avseende öppenvård och hem
för vård och boende ca 450 mnkr eller ungefär
50 % av de totala nettokostnaderna. Inom
verksamhetsområdet vård och omsorg utgör
nettokostnaden för privata utförare avseende
särskilt boende ca 400 mnkr eller runt 25 % av de
totala nettokostnaderna. För korttidsboenden är
de privata utförarnas andel av nettokostnaderna
drygt 10 %. Inom verksamhetsområdet insatser
för personer med funktionshinder utgör
nettokostnaden för privata utförare avseende
LSS-boende en mindre del av de totala
nettokostnaderna, ca 4 %. Jämfört med 2020 är
nettokostnaderna för privata utförare inom de
flesta av dessa verksamhetsområden något lägre.

Malmö stad är delägare i Copenhagen Malmö
Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag
(SYSAV), Sydvatten AB, Medeon AB,
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Inera
AB. Vidare är kommunen medlem i
kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.

Nedan presenteras de största avtalsparterna inom
områdena vård och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt gata och park. Till och med
mars 2021 utfördes ytterligare uppdrag inom gata
och park av privata utförare. Dessa uppdrag
utförs från och med april 2021 av
serviceförvaltningen. Förutom nedanstående
finns även de avtalsparter där individuell
överenskommelse träffas för varje enskild
brukare.

En kommun kan överlämna skötseln av en
kommunal angelägenhet till en privat utförare.
Detta kan till exempel ske genom upphandling
enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I
Malmö sköter privata utförare en del av de
kommunala angelägenheterna inom bland andra
verksamhetsområdena vård- och omsorg, individ
och familjeomsorg samt gator och parker.
Många barn och elever går i fristående förskolor
och skolor. Verksamheterna för-, grund- och
gymnasieskola bedrivs utifrån den fria
etableringsrätten och räknas inte som privata
utförare. Avseende kommunal vuxenutbildning
finns avtal med privata utförare. Andelen elever
hos privata utförare varierar mellan olika
verksamheter: från ca 10 % inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå till ca en
tredjedel på gymnasienivå och uppemot hälften
avseende svenska för invandrare (sfi).
De privata utförarnas andel av totala
nettokostnader inklusive fördelade gemensamma
kostnader under 2021 varierar mellan olika
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Reglementen, ägardirektiv, budget, och andra styrdokument är några av de verktyg som används för att styra nämnder och
kommunala bolag i Malmö stad. Uppföljningen sker både genom återkommande rapportering och genom specifik uppföljning
och granskning. I avsnittet nedan görs en kort beskrivning av strukturen för styrning och uppföljning med Agenda 2030 och
jämställdhets- antidiskriminerings- och barnrättsperspektivet i fokus.
uppnå kommunfullmäktiges politiska ambitioner
och till positiva effekter för Malmöborna.
Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga och
gäller för innevarande mandatperiod, men ska
uppnås så fort som möjligt. Sedan år 2020 har de
17 globala målen inom Agenda 2030 varit en
viktig utgångspunkt för att definiera målen för
mandatperioden. Genom Agenda 2030 skapas en
gemensam riktning för Malmös väg framåt.

Enligt kommunallagen utgår styrningen i en
kommun från kommunfullmäktige som beslutar i
ärenden av principiell karaktär såsom mål och
riktlinjer för verksamheten samt kommunens organisation. Kommunens uppdrag regleras i stor
utsträckning via lagstiftning och nationella riktlinjer. I Malmö stad fördelar kommunfullmäktige
ansvaret för genomförandet av det kommunala
uppdraget till nämnderna genom reglementen
och till bolagen främst genom bolagsordning och
ägardirektiv. Kommunfullmäktige styr, utifrån
den långsiktiga visionen, genom mål, särskilda
uppdrag och ekonomiska ramar.

Malmö stad har en styrmodell med ett
långtgående decentraliserat ansvar. För
nämnderna innebär detta bland annat att de, med
utgångspunkt i lagstiftning, reglemente och
kommuncentrala styrdokument, utarbetar egna
riktlinjer och regelverk för den interna
styrningen. Respektive nämnd följer även
löpande upp sin verksamhet och vidtar
korrigerande åtgärder vid behov. Även om
ansvaret är decentraliserat, föreligger en
skyldighet att rapportera eventuella avvikelser till
kommunstyrelsen, både vad gäller verksamhet
och ekonomi.

Inom de ramar som lagstiftning, reglementen,
ägardirektiv och nationella riktlinjer sätter för den
kommunala verksamheten är Malmö stads
budget det övergripande och överordnade
styrdokumentet för stadens nämnder och helägda
bolag. Utöver mål, uppdrag och ekonomiska
ramar innehåller den också riktlinjer som syftar
till att uppnå god ekonomisk hushållning.
Budgeten är bindande både vad avser
ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och
uppdrag för verksamheten. Budgeten är
överordnad kommunens övriga styrdokument
såsom planer, program och policys. Bolagen
samverkar i det strategiska utvecklingsarbetet i
kommunen och tillämpar, i relevanta delar, de
styrdokument som kommunfullmäktige
fastställer.

Kommunallagen ställer krav på inflytande och
kontroll över all kommunal verksamhet, inklusive
sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Kommunfullmäktige har ett ansvar för Malmö
stads hel- och delägda bolag, vilket även kräver
en löpande uppsikt över bolagens utveckling,
resultat och ställning.
För att hålla kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i Malmö
stad presenteras under året återkommande
kommungemensam uppföljning av ekonomi och
verksamhet i rapporterna ekonomisk prognos,
delårsrapport och årsredovisning. Kommunens
likviditets- och skuldsituation följs genom
återkommande finansrapporter till
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges mål i budgeten syftar till
att ge en gemensam riktning för hela kommunens
verksamhet och därmed bidra till en effektiv
styrning och god ekonomisk hushållning. Målen
anger ett fåtal gemensamma och prioriterade
utvecklingsområden för hela staden där fler än en
nämnd/bolagsstyrelse behöver bidra för att
uppnå en positiv utveckling. En kraftsamling, där
flera nämnder och bolag strävar mot samma mål,
förväntas bidra till bättre förutsättningar för att

Genom uppföljning, intern kontroll och
granskningar av bland annat revision och externa
tillsynsmyndigheter fångas brister och
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förändringsbehov upp, vilka ligger till grund för
återkommande förbättringsarbete och fortsatt
planering.

fattigdom, oavsett vem du är eller var i världen
du bor.
Det finns en kraft och en vilja att förverkliga
Agenda 2030 i allt fler av världens storstäder,
däribland i Malmö. Malmö stad var tidigt ute med
ambitionen att göra Agenda 2030 till en ledstjärna
för det lokala utvecklingsarbetet och har sedan
länge uppmärksammat vikten av att agera lokalt
och bidra globalt. Redan 1997 antog Malmö stad
Agenda 21 för en god miljö och hållbar
utveckling som en lokal handlingsplan för att
omsätta den globala agendan. År 2010 inrättades
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö med
uppdraget att ta fram vetenskapligt underbyggda
rekommendationer för hur hälsan ska kunna
förbättras för alla Malmöbor och särskilt för de
mest utsatta och därmed minska ojämlikhet i
hälsa.

Intern kontroll är en process, där såväl den
politiska ledningen som ansvariga chefer och
övriga medarbetare samverkar. Malmö stads
reglemente för intern kontroll omfattar
kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna
och styrelserna i de helägda bolagen. Processen är
utformad för att på en rimlig nivå kunna
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och
effektiv, att information om verksamhet och
ekonomi är tillförlitlig samt att lagar,
förordningar och styrdokument följs.

Kommunfullmäktige uttrycker i Malmö stads
budget 2021 att jämställdhet, antidiskriminering
och barnrätt ska genomsyra kommunens
verksamheter. Arbetet inom dessa områden pågår
sedan flera år i kommunen och har sin
utgångspunkt i såväl konventioner och
lagstiftning som politiska ambitioner. För att
komma framåt har Malmö stad använt sig av
utvecklingsplaner för barnets rättigheter,
jämställdhetsintegrering och mot diskriminering.

Kommunstyrelsen antog 2018 Strategi för Malmö
stads långsiktiga arbete med Agenda 2030 med fem
huvudprocesser för att öka stadens förmåga att
omsätta agendan på lokal nivå. Den första av
dessa fem utvecklingsprocesser handlar om att
integrera agendan i ordinarie styr- och
ledningssystem. Detta är ett sätt att förankra och
säkra att hållbar utveckling fortsätter att
genomsyra verksamheten på sikt. Från och med
budget 2020 är Agenda 2030 integrerad i
målstrukturen och kommunfullmäktiges budget.

Malmö stad har även fattat andra beslut och gjort
insatser som på olika sätt kompletterar det ovan
beskrivna arbetet. Exempelvis har
kommunfullmäktige sedan tidigare inrättat Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter. Forumet, som
består av förtroendevalda, har målsättningen att
bidra till en starkare stad med mer delaktighet,
ökad trygghet och tillgänglighet, ökat
valdeltagande och färre hatrelaterade brott.

En åtgärd för att ytterligare förstärka kopplingen
mellan Agenda 2030 och kommunal styrning är
den Voluntary Local Review (VLR) som
kommunstyrelsens ordförande undertecknade i
september 2019. En VLR är en ambition om att
på frivillig basis, med befintliga data och lokala
arbetssätt kring hållbar utveckling, granska och
förstärka det egna arbetet och också rapportera
måluppfyllelse. VLR genomfördes i samarbete
med samtliga förvaltningar och bolag under 2021.
Malmö stad samarbetade här med regeringen,
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt
Stockholm, Uppsala och Helsingborg som också
gjorde frivilliga granskningar 2021. Malmö stad
presenterade sin rapport samtidigt som sina
samarbetspartners under FN:s årliga konferens
för hållbar utveckling i juli 2021.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda
2030, en universell agenda med 17 globala mål
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. Agenda 2030 är den bredast
erkända och hittills mest ambitiösa globala
utvecklingsagendan för de förändringar som
krävs för att åstadkomma en miljömässigt hållbar,
jämställd, jämlik, rättvis och säker värld utan
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Nedan presenteras ett antal väsentliga händelser som har påverkat kommunkoncernens ekonomi under året. Coronapandemin
är fortsatt den händelse som påverkat stadens verksamhet och ekonomi i störst utsträckning. I detta avsnitt beskrivs även
andra händelser utifrån beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som har haft betydelse för stadens ekonomi på
olika sätt. Investeringar i exempelvis nya skolor och stadsutveckling påverkar kommunens ekonomi under flera år framöver
genom bland annat ökade kapital- och driftskostnader. Händelserna är sådana som var av betydelse för 2021, men omfattar
även sådana händelser som skett under 2022 innan årsredovisningen upprättats.

Flera investeringar i verksamhetslokaler har
beslutats under perioden, varav några av de
största investeringarna är:
•

Nybyggnation av gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3 för 495 mnkr.

•

Nybyggnation av Malmö International
School för 332 mnkr.

•

Ombyggnation av Kungshögsskolan för
244 mnkr.

•

Nybyggnation av Sifs förskola för
88 mnkr.

•

Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden
för 57 mnkr.

•

Nybyggnation av Djupadalsskolans
idrottshall för drygt 53 mnkr.

•

Nybyggnation av LSS-boendet
Hedmätaren LSS med 6 boendeplatser
för drygt 49 mnkr.

Projekt 7035 Citadellsfogen, samt del av
projekt 3337 inom Storstadspaketet för
350 mnkr (detaljplan 5565).

•

Projekt 3007 Södra och Mellersta Holma,
samt del av projekt 3380, Storstadspaketet
för 286 mnkr (detaljplaner 5546 och
5588).

•

Projekt 3323–3328, 3394 Erikslustvägen Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsgatan)
inom linje 4 i Storstadspaketet för 214 mnkr.

•

Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo) för
182 mnkr.

Nedan presenteras exempel på övriga viktiga
beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige som inte har en direkt
påverkan på de finansiella rapporterna under
2021 eller där påverkan på de finansiella
rapporterna inte har beräknats.

Kommunfullmäktige har även givit
objektsgodkännande för flera
stadsutvecklingsprojekt, varav några av de största
är:
•

•

Projekt 6650 Fortuna Hemgården för
235 mnkr (detaljplan 5523).
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•

Under året har Malmö stad tillsammans
med övriga medlemskommuner i
sydvästra Skåne tagit ett inriktningsbeslut
för VA SYD:s program Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne. Syftet
med projektet är att modernisera
regionens avloppsvattenrening och
anpassa den till den växande
befolkningen.

•

Kommunfullmäktige beslutade om en ny
mötes- och resepolicy som innebär
minskad användning av flyg och privat
bil i tjänsten till förmån för fler digitala
möten samt gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Kommunfullmäktige
beslutade även att införa förmånscykel
till anställda i Malmö stad.

•

Kommunfullmäktige beslutade att införa
en visselblåsarsfunktion och uppdrog åt
kommunstyrelsen att ansvara för
utformningen av visselblåsarfunktionen i
enlighet med den nya lagen om skydd för
personer som rapporterar om
missförhållanden.

•

Under året har kommunfullmäktige
beslutat om reviderat Miljöprogram för
Malmö stad 2021–2030. Miljöprogrammet
ersätter tidigare miljöprogram för 2009–

2020 och innehåller mål och
målområden, vilka har prioriterats utifrån
Sveriges nationella miljökvalitetsmål och
Malmö stads klimat- och
miljöutmaningar.
•

•

•

•

Coronapandemin fortsätter att påverka i stort sett
alla kommunkoncernens verksamhetsområden, i
större eller mindre omfattning. Effekterna
beskrivs mer utförligt under Viktiga förhållanden i
verksamheten som börjar på sidan 23.

Kommunfullmäktige antog Program för
uppföljning och insyn i verksamhet som utförs
av privata utförare i Malmö stad. Syftet är att
förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare samt öka allmänhetens
insyn i privata utförares verksamhet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden (stadens socialnämnder)
rapporterar exempelvis att verksamheterna och
dess brukare och även deras anhöriga under året
fortsatt varit påverkade av coronapandemin. På
grund av en på nytt ökad smittspridning under
vintern har merkostnaderna i vissa fall blivit
högre än vad som prognostiserades i augusti.

Kommunfullmäktige godkände
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021–
2036 samt senare under året
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2022–
2031. Den senare planen ersätter den
förstnämnda. I planen ges en
övergripande bild av stadens befintliga
bestånd av verksamhetslokaler, vad
lokalerna kostar, stadens framtida behov
av lokaler inom olika verksamheter samt
utvecklingsbehov för stadens arbete med
lokalförsörjning.

Malmöbornas tillgång till fritid, kultur och
mötesplatser har varit kraftigt begränsad och
arbetet fortgår med att ställa om och förnya
verksamheterna för att mildra pandemins
konsekvenser. Flera skolor behövde övergå till
nätbaserad undervisning under året, vilket främst
drabbade de elever som har svårt att tillgodogöra
sig digital undervisning.

Kommunstyrelsen godkände förslag till
Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2022–2030. Syftet med
handlingsplanen är att minska
användningen av farliga kemiska ämnen
för att på så sätt minska Malmöbornas
exponering för farliga ämnen genom
åtgärder där Malmö stad har rådighet.

De långsiktiga effekterna av pandemin, såsom
exempelvis elevernas lärande och
kunskapsutveckling, isolering och begränsad
delaktighet i samhället för äldre och personer
med funktionsnedsättning samt deras anhöriga,
är fortsatt svåra att bedöma.

Ett antal beslut togs i
kommunfullmäktige om stadens
organisation och styrning:
-

-

Utifrån nämndernas och bolagens rapporteringar
är det uppenbart att pandemins effekter fortsatt
kommer att påverka kommunkoncernen under
2022 och framåt, såväl verksamhetsmässigt som
ekonomiskt.

Riktlinjer och förändrad
ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning.
Beslutet innebar bland annat
förändrad ansvarsfördelning för
kommunstyrelsen och
servicenämnden.

Pandemin och dess konsekvenser har inneburit
fortsatt osäkra planeringsförutsättningar under
2021. Precis som 2020 kompenserades en stor del
av kommunernas merkostnader som uppkommit
till följd av pandemin av statliga bidrag. De stora
pandemirelaterade generella statsbidragen låg på
ungefär samma nivå år 2021 som under 2020.
Från och med 2022 kommer det att ske en
nedtrappning. De stora riktade statsbidragen för
merkostnader kopplade till pandemin inom

Beslut att ansvaret för det
kommungemensamma
kontaktcentret inklusive förmedling
av telefonsamtal ska föras över från
kommunstyrelsen till
servicenämnden från och med den 1
mars 2022.
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omsorg och sjuklöner under 2020 har till stor del
försvunnit år 2021. Viss ersättning för
sjuklönekostnader fanns dock kvar till och med
september. Riksdagen beslutade om en
tilläggsbudget i februari 2022, som innebär att det
blir möjligt att ansöka om ersättning för
sjuklönekostnader utöver det normala från och
med 1 december 2021 till den 31 mars 2022.

upplåtelseavgifter och hyresnedsättningar för
kommersiella hyresgäster.
Nämnderna rapporterar fortsatt om
merkostnader för inköp av skyddsutrustning och
kultur- och fritidsnämnderna uppvisar minskade
intäkter till sina besöksanläggningar. Särskilt
funktionsstödsnämnden rapporterar om en större
negativ nettoeffekt på ekonomin, vilket framför
allt går att härleda till merkostnader för personal.

Under året har kommunfullmäktige fattat flera
beslut som har inneburit pandemirelaterade
tillskott till nämndernas ekonomi, exempelvis
fördelning av tillfälligt stöd till skolväsendet, den
så kallade Skolmiljarden, till de pedagogiska
nämnderna. Kommunfullmäktige fattade även
beslut om pandemirelaterade tillskott till vissa
nämnder för att återstarta Malmös fritids-, kulturoch föreningsliv.

Bolagens och kommunalförbundens ekonomi
påverkades också i olika omfattning av
coronapandemin. Större avvikelser fanns framför
allt hos Copenhagen Malmö Port AB avseende
deras kryssningsverksamhet samt hos Malmö
Live Konserthus AB som rapporterade lägre
produktionsintäkter. För Malmö kommuns
Parkering AB fanns större intäktsbortfall från
korttidsparkering och kontrollavgifter.

För vissa nämnder har pandemin haft en bedömd
positiv nettoeffekt på ekonomin till följd av
exempelvis inställda eller anpassade arrangemang,
lägre personalkostnader till följd av
sjukskrivningar och lägre kostnader för
representation. För andra nämnder har de riktade
statliga stöden överstigit de merkostnader som
nämnderna haft för pandemin, exempelvis i fallet
med tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Det finns dock fortsatt större
riktade insatser som har inneburit lägre intäkter
för kommunkoncernen, exempelvis efterskänkta

Under rubrikerna Budgetavvikelse och prognossäkerhet
per nämnd och Ekonomiskt utfall Malmö stads bolag
och kommunalförbund framgår nämndernas och
bolagens bedömningar av de ekonomiska
effekterna av pandemin. Nedanstående tabell ger
en sammanfattande bild av vilka riktade externa
bidrag och ersättningar som har utgått till
kommunkoncernen med anledning av pandemin.
Utfallet för år 2021 på 223 mnkr kan jämföras
med 2020 års utfall på 452 mnkr.

2021
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2020

2021

2020

Genom sammanfattande nyckeltal ger Malmö stad här en översiktlig bild av kommunen samt kommunens ekonomi och
verksamheter. Nyckeltal för exempelvis folkmängd, arbetslöshet, antal anställda och utvecklingen i medborgarnära
verksamheter presenteras översiktligt i de flesta fall ur ett femårsperspektiv. I vissa fall kommenteras av utrymmesskäl fler
aspekter av verksamheten än de som syns i diagrammen.

I ovanstående tabell visas en sammanställning av
ett antal ekonomiska nyckeltal och vissa
grundläggande förutsättningar som är viktiga för
stadens ekonomi. Stadens befolkning har ökat
varje år under perioden medan den procentuella
ökningen har avtagit något. I september 2021
passerade Malmö för första gången 350 000
invånare. Befolkningsökningen år 2021 uppgick
till 3 800 personer, vilket var nästan exakt lika

många som under 2020. Medelskattekraften
visade en svagt ökande trend under perioden,
mer om detta i avsnittet Intäkter och kostnader på
sidan 44.
Årsarbetare i kommunen och koncernen
uppvisade en större ökning än den totala
befolkningen till följd av till exempel politiska
prioriteringar, riktade statsbidrag samt förstärkt
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bemanning under pandemin.
Befolkningsökningen är också högre i vissa
åldersgrupper där efterfrågan på kommunal
service är relativt hög.

några år. Denna trend bröts 2020 då
sjukfrånvaron ökade i samband med pandemin,
men under 2021 har sjukfrånvaron åter vänt
neråt. Coronapandemin har påverkat
medarbetargrupper på olika sätt. Medarbetare
som kan utföra arbetsuppgifter hemifrån har haft
en minskad sjukfrånvaro medan medarbetare
som inte kan arbeta hemifrån har haft en ökad
sjukfrånvaro.

Kommunens och koncernens resultat har varit
stabilt över tid, detta gäller även då exploateringsoch realisationsvinster avräknas, se mer om detta
i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning. Detta speglas även i den ökande
soliditeten under perioden. Avseende
kommunens och koncernens låneskuld skedde
ökningar av denna mellan 2018 och 2020. Mellan
2020 och 2021 har kommunens låneskuld
minskat något medan koncernens är i princip
oförändrad. Både kommunens och koncernens
investeringar uppvisar en något lägre nivå 2021
än de föregående åren, se mer om detta i kapitlet
Investeringsredovisning.

Personalomsättningen har gått upp något under
2021 jämfört med 2020 då omsättningen sjönk
betydligt. Coronapandemin har medfört en ökad
oro på arbetsmarknaden, vilket kan medföra att
färre byter arbete. Samtidigt har pandemin
inneburit en ökad arbetsbelastning vilket kan få
effekter på sikt. Även hög konkurrens och
utmaningar i att rekrytera nyckelkompetenser
bedöms påverka personalomsättningen framöver.

Självfinansieringsgrad kan beskrivas som den
andel av nettoinvesteringarna som kan finansieras
med resultat och avskrivningar. Vid en andel som
understiger 100 % finansieras mellanskillnaden
med externt kapital. Att andelen varierat mellan
åren är främst en effekt av att kommunens
investeringsnivå och resultat varierat. Till
exempel var investeringsnivån år 2018 ovanligt
hög. I år har investeringsnivån varit något lägre
än föregående år, samtidigt som kommunens
resultat ökat.

I september 2021 passerade Malmö för första
gången 350 000 invånare. Befolkningsökningen
år 2021 uppgick till 3 800 personer, vilket var
nästan exakt lika många som under 2020. I slutet
av 2021 fanns det 351 749 Malmöbor, en ökning
med 1,1 % sedan året innan

Antalet anställda har ökat med drygt 750 under
det senaste året. Den största ökningen syns bland
annat inom grundskola, service samt
funktionsstöd och beror i stor utsträckning på en
växande befolkning och därmed större behov av
service.
Coronapandemin har haft en fortsatt påverkan på
sjukfrånvaron. Före pandemin sågs en trend med
jämn och något nedåtgående sjukfrånvaro under
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Under 2021 har det genomsnittliga utbetalade
beloppet per hushåll och månad ökat med 1,6 %
jämfört med förra året, bland annat till följd av
höjd riksnorm. Antalet unika hushåll i Malmö
som vid minst ett tillfälle under året har beviljats
ekonomiskt bistånd har dock minskat med 8,5 %
jämfört med 2020. För hushåll med barn är
minskningen större: 9,9 % färre unika hushåll
jämfört med 2020.

Brukare med daglig verksamhet enligt LSS har
ökat väsentligt under 2021. Allt fler ansökningar
om insatser har kommit från personer mellan 25
och 40 år. Ökningen kan med sannolikhet
hänföras till att tillgången till arbetsmarknaden
och andra arenor för målgruppen har minskat
under coronapandemin.

Det genomsnittliga antalet hushåll som beviljats
bistånd per månad minskade under 2021 jämfört
med 2020; 8,8 % för det totala antalet hushåll och
11,1 % för hushåll med barn. Det genomsnittliga
antalet hushåll per månad är det lägsta sedan
2012. Arbetsmarknads- och socialnämnden har
genomfört en rad åtgärder för att minska behovet
av ekonomiskt bistånd vilket bidragit till att
bromsa kostnadsutvecklingen. Dessutom har
antalet asylsökande minskat, se vidare under
avsnittet Flyktingmottagande.

Antalet kommunmottagna innefattar tidigare
asylsökande som har fått uppehållstillstånd samt
deras anhöriga. Antalet asylsökande har minskat
kontinuerligt sedan 2015 och minskningen har
förstärkts av coronapandemin. Antalet
kommunmottagna förväntas därför ligga lågt de
närmsta åren. Frågan kommer behandlas närmare
i publikationen Migrationsdata Malmö i mars 2022.

19

Antalet färdigställda bostäder sjönk under 2021
jämfört med åren innan. I ett historiskt
perspektiv är dock byggtakten fortsatt hög.
Antalet byggstartade bostäder ökade under 2021
till det högsta sedan 2018.

Antalet brukare med hemtjänst eller särskilt
boende har minskat något under 2021. En
bidragande orsak är att coronapandemin medfört
att vissa Malmöbor inte ansökt om insatser eller
avstått beviljade insatser.

Som en följd av pandemin steg arbetslösheten
kraftigt under 2020 både i Sverige som helhet och
i Malmö. Under 2021 vände dock trenden neråt
igen i hela landet. I oktober 2021 var
arbetslösheten i Malmö totalt sett lägre än i
oktober 2019 innan coronapandemin, 13,5 %
jämfört med 13,6 %. Trots minskningen var
arbetslösheten dock fortsatt högre i Malmö än i
riket och Skåne där arbetslösheten i oktober 2021
var 7,3 respektive 9,4 %.
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I årets hemlöshetskartläggning använder
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Socialstyrelsens nyare definition av hemlöshet. I
denna definition av hemlösa inkluderas även de
hushåll som bor i långsiktiga boendelösningar,
exempelvis kommunala andrahandskontrakt. I
diagrammen ovan visas utvecklingen utifrån både
den nya och den gamla definitionen. Det går inte
att perfekt återskapa det nya sättet att mäta
hemlöshet för tidigare år. För den nya
definitionen visas därför en uppskattning utifrån
verksamhetsdata av vad antalet hemlösa tidigare
år hade varit om man då använt samma metod
som man gjorde 2021.

Enligt kommunens befolkningsprognos väntas
antalet barn i grundskoleåldern öka vilket
framöver väntas medföra ett behov av fler
grundskolor. Under 2021 noterades också ett
ökat antal elever i grundsärskolan. Platsbehovet
inom högspecialiserade verksamheter, exempelvis
grundsärskola, har ökat och förväntas fortsätta
öka under de närmsta åren.

Enligt den gamla definitionen, som alltså inte
inkluderar de i långsiktiga boendelösningar, var
antalet hemlösa i stort oförändrat mellan 2020
och 2021. För den nya definitionen sjönk istället
antalet hemlösa (fler barn än vuxna) med nästan
1 000 personer mellan 2020 och 2021. Att
minskningen bara syns om man använder den
nya definitionen tyder på att färre hushåll får
långvarigt bistånd.

På Malmös kommunala gymnasie- och
gymnasiesärskolor går ungefär 6 700 elever
medan ungefär 5 400 elever går i fristående
skolor.

Enligt båda definitionerna har det skett en kraftig
minskning sedan 2018. Minskningen kan
hänföras till bland annat arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut 2018 att förstärka arbetet
mot hemlöshet och minska antalet dygn i akuta
och tillfälliga boenden. Sedan våren 2019 beviljar
socialtjänsten endast långvarigt bistånd till
personer i social hemlöshet.

Av det totala antalet barn i 3–5-årsåldern går
94 % i förskola. Under året noterades färre
folkbokförda barn i förskoleåldern än beräknat.
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I avsnittet presenteras information om förhållanden som haft väsentlig betydelse för verksamheten och som gör det möjligt att
bedöma kommunkoncernens och Malmö stads resultat och ekonomiska ställning. Fokus ligger på verksamhetsåret, men
informationen ger också förutsättningar för trendspaningar framåt. Avsnittet omfattar en beskrivning av omvärldsfaktorer
såsom befolkningsutveckling och digitaliseringens utveckling. Det omfattar också en beskrivning av utvecklingen inom ramen
för verksamheternas grunduppdrag och kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt en finansiell analys av kommunen och den
kommunala koncernen. I den finansiella analysen lämnas information om bland annat pensionsförpliktelser och hur
finansiella tillgångar och skulder samt finansiella instrument påverkar kommunkoncernens resultat, ställning och kassaflöden.
hårt. Den bransch som har haft den högsta
varselnivån är hotell- och restaurangbranschen.
Kraftigt förhöjda varselnivåer under pandemin
återfanns också inom tillverkningsindustrin,
handel, transportverksamhet samt inom olika
typer av stödtjänster.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som
publicerades i april 2020 visade på en kraftig
nedgång i de ekonomiska framtidsutsikterna till
följd av att coronapandemin spred sig över
världen. Fallet var det kraftigaste någonsin.
Därefter har läget förbättrats för varje månad och
bedömdes i slutet av 2020 som normalt enligt
barometern. Under 2021 har
konjunkturbarometern stigit ytterligare och ligger
nu över den nivå som var innan pandemin
startade. Barometern ligger på en historiskt hög
nivå i Sverige och läget i ekonomin är fortsatt
betydligt starkare än normalt.

Arbetslösheten i Malmö minskade under 2021,
men ligger fortfarande kvar på en hög nivå. Trots
att sysselsättningstillväxten har varit relativt god
ligger arbetslösheten kvar på en högre nivå i
Malmö än riksgenomsnittet och i resten av Skåne.
Efterfrågan på arbetskraft är dock åter tillbaka på
höga nivåer i Malmö. Under 2021 anmäldes drygt
51 000 nya platser till Arbetsförmedlingen i
Malmö, vilket är en ökning med hela 40 %
jämfört med 2020.

Företagens syn på den ekonomiska utvecklingen
är överlag positiv och förväntningarna på
framtiden har återhämtat sig från nedgången
under 2020. Bygg och anläggning, detaljhandel
samt tjänstesektorn bedömer att läget är starkare
än normalt, medan tillverkningsindustrin
bedömer läget som mycket starkare än normalt.
Hushållens syn på den egna ekonomin pekar
däremot nedåt och deras syn på det ekonomiska
läget är svagare än normalt.

Det råder dock en tudelad situation, för samtidigt
som det finns en kompetensbrist gällande många
yrkesgrupper och en stor efterfrågan på
arbetskraft hos många arbetsgivare så ligger
arbetslösheten på en hög nivå. Denna tudelade
bild pekar på en fortsatt matchningsproblematik.

Antalet varsel i Malmö minskade markant under
2021 och låg långt under tidigare års nivå. Under
2020 låg antalet varsel i Malmö på en förhöjd
nivå som en effekt av de införda restriktionerna
som drabbade flera branscher hårt. Dock
drabbades Malmö hårdare gällande varsel under
både finanskrisen och Europakrisen, än under
pandemin. Både Stockholm och Göteborg har
drabbats hårdare än Malmö gällande varsel till
följd av pandemin.

Ett stort antal branscher visar på en stark tillväxt
och på en ökning av antalet anställda. Några
branscher som visar på en stor procentuell
ökning av antalet anställda under flera års tid är
konsulttjänster och företagstjänster, såsom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Hotell
och restaurang visar också på en stor ökning,
samt olika typer av serviceföretag. Även inom
information- och kommunikationsverksamhet,
samt inom finans och försäkringsbranschen finns
en ökning av antalet anställda.

En stor del av näringslivet har påverkats kraftigt
av pandemin och många branscher har drabbats

Hela näringslivet har påverkats starkt av
pandemins effekter med restriktioner,
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begränsningar och förändrade levnadsmönster.
Vissa branscher har drabbats kraftigt, medan
andra har klarat sig relativt bra under
omständigheterna. Industribranschen är en
bransch som har klarat sig relativt bra. Hotell och
restaurang, besöksnäring, kultur samt stora delar
av handeln är exempel på branscher som har
drabbats hårt och där återhämtningen kan ta lång
tid.

Kommunfullmäktige uttryckte i Malmö stads
budget 2021 att jämställdhet, antidiskriminering
och barnrätt ska genomsyra kommunens
verksamheter. Under året har stadens nämnder
och bolag fortsatt sitt arbete i den riktningen.
Arbetet bygger på bland annat integrering i mål
och budget, förändrade arbetssätt,
kompetensutveckling, analyser och prövningar av
barnets bästa.

Besöksnäringen drabbades hårt under
coronapandemin, det vittnar bland annat
halveringen av antalet kommersiella gästnätter på
Malmös hotell, vandrarhem och campingar under
2020 om. Restriktioner med bland annat
publikbegränsningar, begränsade öppettider och
mindre resande fortsatte att påverka efterfrågan
inom besöksnäringen under 2021.

Under året har Malmö stad gjort ett antal
kommungemensamma insatser. Ett exempel är
ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds
universitet som har undersökt förutsättningarna
för att tillämpa barnkonventionen i sju av Malmö
stads förvaltningar. Ett annat exempel har varit
arbetet med Öppna Malmö, kommunens satsning
för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

Pandemin hade en dramatisk inverkan på den
svenska befolkningsutvecklingen under 2020.
Detta skedde framför allt genom en minskad
invandring, men även genom ett större antal
döda än åren innan. För Sverige som helhet var
befolkningsutvecklingen under 2021 en gradvis
återgång till läget innan pandemin. Både
invandrings- och födelseöverskottet ökade
jämfört med 2020 års låga nivåer. Därmed ökade
även tillväxttakten totalt sett. Tillväxttakten under
2021 var dock fortsatt lägre än innan pandemin.

Inom ramen för diskrimineringslagen och arbetet
med aktiva åtgärder inom arbetslivet beskriver
flera nämnder ett förebyggande och främjande
arbete för att motverka diskriminering och på
annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Exempel är jämlikhetsutbildningar,
verksamhetsanalyser och granskning av
styrdokument.
Det finns också många exempel på andra insatser
i den kommunala vardagen där stora delar av den
faktiska integreringen i verksamheten av
jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt äger
rum. Mer om detta finns i avsnittet
Grunduppdraget nedan.

Även för Malmös del kunde man se vissa tecken
på att befolkningsutvecklingen under 2021 var en
gradvis återgång till läget innan pandemin. I
Malmö ökade invandringen jämfört med 2020,
och antalet döda minskade, speciellt i slutet av
året. Trots förändringarna i dessa två poster låg
befolkningstillväxten totalt sett på samma låga
nivå som året innan: 3 800 personer, eller 1,1 %.
Den låga tillväxttakten berodde främst på att
utflyttningen från Malmö till andra kommuner
ökade jämfört med 2020.

Malmö stads nämnder, bolag och
kommunalförbund har alla ett grunduppdrag som
har sin utgångspunkt i lagstiftning, nationella
föreskrifter, reglementen och ägardirektiv.
Nämnder, bolag och kommunalförbund har egen
planering för detta och här redovisas
utvecklingen i verksamheten utifrån denna
planering. Redovisningen begränsas till sådana
avvikelser som är av vikt ur ett samlat
kommunperspektiv, men kan också omfatta
avvikelser som ligger utanför kommunens
rådighet.

Trots den ur ett historiskt perspektiv låga
befolkningstillväxten var Malmö den kommun i
landet som växte med flest invånare under 2020.
År 2021 växte Malmö med näst flest invånare i
Sverige: fler än Stockholm, men färre än
Göteborg.
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Kommunstyrelsen har inte rapporterat några
avvikelser kopplade till grunduppdraget.
Coronapandemin har dock fortsatt påverka
kommunstyrelsens verksamhet, framför allt vad
gäller HR- och kommunikationsområdena.

Malmö som stad har flera stora utmaningar och
prioriteringar som den kommunala organisationen behöver
arbeta samlat med. Kommunstyrelsen och dess förvaltning
har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas,
förvaltningarnas och bolagens arbete ur ett
helhetsperspektiv. Exempel som lyfts fram i Malmö stads
budget 2021 är stadens arbete med barnrätt, jämställdhet
och antidiskriminering. Kommunstyrelsen ansvarar bland
annat för stadens arbete med frågor relaterade till
näringsliv, tillväxt, företagande och olika samarbeten på
regional, nationell och internationell nivå.

I området ”Kommunstyrelsens verksamhet” ingår
kommunstyrelsen, Malmö Stadshus AB och Minc i
Sverige AB. Mer om utvecklingen inom varje nämnd,
bolag och kommunalförbund finns i respektive årsanalys.

Inom det här området har Malmö stad verksamhet som
rör exempelvis trafik, infrastruktur, avfallsfrågor,
kommunens mark, fysisk planering och miljöarbete. Här
finns också tillsynsuppgifter inom exempelvis plan och
bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Inom området finns
även lokalförsörjning, Kontaktcenter och interna
kommungemensamma tjänster som IT-service och HRservice.

Kommunstyrelsen pekar i sin årsredovisning på
utvecklingen inom bland annat följande områden:
•

Arbetet mot brott och oegentligheter i
välfärden har fortsatt och också
inkluderat samarbete med civilsamhälle
och andra myndigheter. Parallellt med
detta arbetar stadskontoret med att
förbättra analysmetoderna och bättre
tillvarata synergier i kommunens inköp
av varor och tjänster.

•

Implementeringen av Malmö stads nya
mötes- och resepolicy är igång. Den nya
policyn väntas bland annat innebära att
Malmö stads koldioxidutsläpp och
resekostnader minskar.

•

Malmö stads övergripande ITverksamhet har under året förts över
från kommunstyrelsen till
servicenämnden. Förändringen skapar
förutsättningar för en tydlig styrning och
ett effektivt resursutnyttjande på IT- och
digitaliseringsområdet.

Coronapandemin är en av orsakerna till de
osäkerheter på marknaden som under 2021
påverkat bostadsbyggande och etablering. Bland
annat har flera större planerade
företagsetableringar, med stort antal beräknade
arbetstillfällen, avsagt sig sina tomter och
projekten har försenats. Detta leder till en
fördröjning av nya arbetsplatser i regionen som
skapas genom företagsutveckling på kommunal
mark. Situationen har lett till att tekniska
nämnden redovisar en avvikelse från planeringen
när det gäller bostadsbyggande och etablering av
verksamheter.
Nämnden ser inga större konsekvenser för
barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering men
menar att färre arbetstillfällen riskerar leda till att
fler hushåll befinner sig i långvarig arbetslöshet. I
hushåll med barn påverkar detta barnens
levnadsvillkor. På sikt kan det bli en inverkan på
arbetsmarknads- och socialnämnden i form av
ökade kostnader för försörjningsstöd.

Under året har flera stora arrangemang ägt rum i
Malmö. WorldPride och EuroGames i augusti
bedöms, trots coronapandemin, ha varit
framgångsrika evenemang som fick en betydligt
större internationell spridning än tidigare
liknande arrangemang. En förklaring är ett
digitalt tillgängligt program. Vidare arrangerade
regeringen under året Malmö International Forum on
Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism i
oktober där bland annat stats- och
regeringschefer deltog.
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Malmö stads arbete med att minska och
motverka hemlöshet har gått bättre än planerat
då fler hyresavtal har kunnat anskaffas. En stor
del av hyresgästerna har kunnat ta över sitt
hyreskontrakt och därmed hyra bostaden med
förstahandskontrakt.

I pågående detaljplaner finns ungefär 18 000
arbetsplatser och 13 500 bostäder. Under året
ökade antalet bostäder i antagna detaljplaner med
över 90 % jämfört med 2020. Under 2021 har
dock antagandet av många detaljplaner
senarelagts med över sex månader. Detta beror
på komplexa planeringsförutsättningar som
verksamhetsbuller från hamnen, ökat behov av
utredningar kring skyfall och längre ledtider än
planerat. Detaljplaner för områden nära havet har
förskjutits med över ett år på grund av nya
förutsättningar att planera inom den förväntade
stigande havsnivån.

Under året har förutsättningarna för
investeringsplaneringen hos Copenhagen Malmö
Port AB (CMP) förbättrats och därmed har
bolaget större möjligheter att kommunicera
framtida investeringsbehov. Avvikelser mot
beslutade ramar kan förväntas under kommande
år då verksamheten hos CMP är av sådan art att
vissa investeringar är svåra eller omöjliga att
förutse. När det gäller reinvesteringar har CMP
och tekniska nämnden en löpande dialog om
kommande åtgärder.

Bostadsförmedlaren Boplats Syd AB förmedlade
under året för första gången fler än 10 000
lägenheter på ett år. Bolaget gjorde
förmedlingarna på uppdrag av 54 hyresvärdar i
22 kommuner i både Skåne och Blekinge. Arbetet
mot olovlig andrahandsuthyrning och andra
oriktiga hyresförhållanden har lett till att
ytterligare 206 lägenheter lämnades till
bostadskön hos Boplats Syd AB under 2021.

I april 2021 antog kommunfullmäktige
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Miljöprogrammet, som gäller för hela
kommunen, är ett viktigt steg i stadens
klimatarbete och fokuserar på minskad
klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur.
Inom ramen för miljöprogrammet har
miljönämnden under 2021 accelererat pågående
insatser med stor effekt på miljömålen. Exempel
på insatsområden är infångning av koldioxid,
värme från jordens inre, kemikalier och hållbar
mat.

MKB Fastighets AB (MKB) har som ett av målen
i sitt ägardirektiv att bolaget ska leverera 2 250
nya bostäder under åren 2020–2022. I bolagets
årsanalys är prognosen ungefär 1 900
nyproducerade bostäder under perioden vilket
innebär att målet inte kommer nås fullt ut. De
hinder som föreligger, faktorer kopplade till planoch byggprocesser, bedöms vara så kallade
allvarliga svårigheter vilket enligt bolagets
ägardirektiv är ett godtagbart hinder för att inte
nå målet. MKB har nyproduktion i alla sina
fastighetsområden och under året pågick
byggnation i Sege Park, Rönnen, Hyllie, Västra
hamnen och Limhamns sjöläge. Under året har
bolaget startat projektering för 1 200 nya
lägenheter och färdigställt ungefär 500 nya
bostäder.

Som en del av Klimatomställning Malmö har Malmö
stad startat upp Klimatkontrakt Malmö med syftet
att Malmö som geografisk plats ska nå
klimatmålen enligt Parisavtalet. Initiativet ska
också ta tillvara på Malmöbornas och
näringslivets initiativ, idéer och insatser för ett
hållbart Malmö 2030. Under 2021 har fokus legat
på att mobilisera större företag, exempelvis har
Malmö FF, Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV),
Skanska och Eon skrivit under klimatkontraktet.
Under året har kommunen också inlett en
involvering av Malmöborna i
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klimatomställningen och arbetet planeras att
intensifieras under 2022. Elförsörjningen är ett
prioriterat omställningsområde inom
Klimatomställning Malmö och behovet att hitta
långsiktiga lösningar på kapacitetsproblematiken
och omställningen kräver ett samarbete mellan
Malmö stad och andra aktörer.

servicenämnden arbetat med att planera för det
nya uppdraget.
Servicenämnden har under året tagit över drift
och underhåll av hela stadens utemiljö och
naturområden. Förändringen har inneburit ett
ökat antal medarbetare och rekrytering av nya
kompetenser. Under året har servicenämnden
samarbetat med arbetsmarknads- och
socialnämnden och Arbetsförmedlingen kring
utbildning inom skötsel av grönytor riktad till
tidigare försörjningsstödstagare.

Under året har coronapandemin fortsatt att
påverka verksamheterna inom området och
därför har utveckling och omprövning av
arbetssätt blivit ett extra viktigt inslag i vardagen.
Exempelvis har kommunen inom både
livsmedelskontrollen och miljö- och
hälsoskyddstillsynen gjort omprioriteringar för att
kunna arbeta med trängselkontroller och för att
möta restriktioner för minskad smittspridning.
Kontrollerna och det systematiska arbetet inom
trängseltillsynen bedöms ha bidragit till att göra
Malmö mer smittskyddssäkert under pandemin.

Servicenämnden redovisar avvikelser inom ramen
för sitt grunduppdrag avseende kapacitetsbrister
inom färdtjänsten under vissa tider och för
andelen miljöbilar i den lätta fordonsflottan.
Avvikelserna fanns med också i nämndens
årsanalys 2020 och nämnden arbetar löpande
med åtgärder. När det gäller kapaciteten i
färdtjänsten ser nämnden en risk att möjligheten
att delta i samhällslivet på lika villkor i viss mån
kan inskränkas för barn och vuxna med vissa
funktionshinder.

Till skillnad från föregående år har verksamheten
hunnit planera för det utökade uppdraget med
trängselkontroller vilket resulterat i att det
ordinarie arbetet i större utsträckning kunnat
genomföras enligt planering. Stadens
miljöverksamhet noterar ändå en avvikelse från
planeringen när det gäller tillsyn inom miljöfarlig
verksamhet och förorenade områden. Avvikelsen
kan hänföras till bland annat ett ökat inflöde av i
många fall händelsestyrda och tidskrävande
ärenden. Miljönämnden noterar att det finns en
risk för att barn utsätts för ohälsosamma och
otrygga miljöer, att stadsutvecklingsprojekt
försenas och i förlängningen en påverkan på
miljön och människors hälsa. Inför hösten 2021
gjorde därför kommunen omprioriteringar så att
det ska gå att utföra så mycket som möjligt av
den planerade tillsynen.

Malmö Leasing AB rapporterar avvikelse vad
gäller inköp av helt eldrivna fordon. Denna
hänger bland annat samman med
servicenämndens avvikelse vad gäller
minskningen av andelen miljöbilar. Svårigheterna
ligger här till stora delar på leverantörssidan och
handlar bland annat om komponentbrister.
Samtidigt konstateras att en övergång till enbart
eldrivna fordon skulle underlättas om det fanns
en tillräcklig infrastruktur för laddning.

Under året har områdets verksamheter fortsatt
arbetet med att integrera jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt i ordinarie
processer och insatser.

Malmö stads övergripande IT-verksamhet har
under året förts över från kommunstyrelsen till
servicenämnden. Förändringen skapar
förutsättningar för en tydlig styrning och ett
effektivt resursutnyttjande på IT- och
digitaliseringsområdet. Under året har

Ett exempel på tillämpning av barnets rättigheter
är miljönämndens dialog med Grönt elevråd där
elever från två skolor kunnat bidra med ett
barnperspektiv genom synpunkter på och tankar
kring miljöprogrammets innehåll. Andra exempel
är involvering av barn och unga i lärande för
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hållbar utveckling, lokal områdesutveckling och
mat.

återuppta sin verksamhet i begränsad omfattning
för vissa grupper. Den begränsade tillgången har
inneburit att barn och vårdnadshavare, under stor
del av året, saknat tillgång till de trygga,
hälsofrämjande och lärande sammanhang som de
öppna förskolorna erbjuder.

Servicenämnden har gjort en jämställdhetsanalys
som visar att det finns ett behov av att
kontinuerligt arbeta med jämställdhet och
antidiskriminering. För att få mer diversifierade
arbetsplatser har servicenämnden också arbetat
med att få fler kvinnliga sökanden vid
rekrytering.

I grundskolan har flera skolor under året behövt
övergå till nätbaserad undervisning för flera
klasser och årskurser. Coronapandemin har
påverkat elev- och personalfrånvaron och ibland
inneburit inställda nationella prov. En positiv
följdeffekt uppges vara en ökad digital mognad i
verksamheten. I dagsläget kan
grundskolenämnden inte bedöma
coronapandemins långsiktiga effekter för
elevernas lärande och kunskapsutveckling, men
det finns en oro att särskilt utsatta elever också är
de som riskerar att drabbas hårdast vid
nätbaserad undervisning. Grundskolans elevhälsa
har fått en förstärkt roll under pandemin och nya
digitala arbetssätt har utvecklats till stöd för
elevers lärande, hälsa och utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden har under året utvecklat
arbetet med bedömningar av barnets bästa och
med att integrera barnrättsperspektivet med
övriga sociala perspektiv. När det är lämpligt har
nämnden tidigt i planprocessen ett särskilt fokus
på barnperspektiv och delaktighet för barn och
unga.

Inom det här området finns ansvaret för att stödja barns,
ungdomars och vuxnas utveckling socialt, emotionellt
och kunskapsmässigt. Perspektivet är Malmöbornas
livslånga lärande. Här finns förskola, öppen förskola
och familjecentraler. Här finns också förskoleklass,
grundskola och fritidshem. För de äldre ungdomarna och
för vuxna finns här gymnasieskola och vuxen- och
yrkesutbildning. I området ingår bland annat också
godkännande av och tillsyn över fristående förskolor och
annan pedagogisk verksamhet. Området för livslångt
lärande innehåller även ansvaret för den kommunala
kultur- och fritidsverksamheten. Några exempel är
konsthall, kulturskola, muséer, bibliotek, barnkultur och
stadsarkiv. Här finns också fritidsgårdar, mötesplatser
och idrottsanläggningar. Dessutom fördelar Malmö stad
medel till föreningar och till kulturlivet.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har
coronapandemin fortsatt att påverka
förutsättningarna för verksamhetens utveckling
och inneburit utmaningar för både elever och
medarbetare. Prioriteten i verksamheten har varit
att upprätthålla en utbildning av god kvalitet.
Fokus har legat på kompensatoriska insatser och
en hållbar arbetsmiljö för både elever och lärare.
Under året noteras en stärkt elevhälsa och en
utvecklad lovskola. Antalet sökande till
kommunal vuxenutbildning har minskat under
året och det noteras att den tid elever behöver för
att nå sina mål har ökat. Många elever har
återupptagit sina studier under senare delen av
året.
Inom fritidsverksamheten, i föreningslivet och på
fritidsgårdar har coronapandemin påverkat
antalet besökare negativt. Ett lägre deltagande har
noterats särskilt bland flickor, barn och unga med
sämre ekonomiska förutsättningar, personer med
funktionsnedsättningar samt äldre över 65 år. I
takt med lättade restriktioner under sommar och
höst har dock aktiviteter kunnat börja återupptas.

Coronapandemin har fortsatt att ställa stora krav
på förskolornas arbete och tidvis har
påfrestningarna varit stora. Förskolorna har
anpassat verksamheter till coronapandemin på
flera sätt. Några exempel är tydliga rutiner kring
sjukdom, handhygien och hämtning och lämning.
Förskolorna har också haft utomhusaktiviteter i
så stor utsträckning som möjligt även om
möjligheterna till detta varierat mellan olika
förskolor. De öppna förskolorna var helt stängda
under årets första del men kunde efterhand

Även om deltagandet minskat i många
verksamheter så finns det exempel på motsatsen:
bland dessa hittar vi fotbollen som fått fler
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deltagare och just här har andelen flickor som är
föreningsaktiva ökat jämfört med 2020.

var drygt 17 800, varav drygt 15 000 i kommunal
regi.

Kulturnämnden uppger att omställningen av
verksamheten till följd av coronapandemin till
stora delar har varit framgångsrik. Malmöborna
har exempelvis kunnat möta biblioteken,
Kulturskolan och Konsthallen på andra platser
än vanligt. Satsningen på digital verksamhet har
fortsatt och på detta sätt har kulturnämnden även
lyckats nå Malmöbor som vanligtvis inte tar del
av kulturutbudet. Kulturnämnden lyfter fram att
kulturbranschen är en av de branscher som
drabbats av coronapandemin och att det finns en
risk att stadens fria kulturliv utarmas då många
kulturutövare väljer andra yrkesbanor.

Antal elever gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan uppgick till 10 600 elever. Av
dessa gick strax under 5 400 i fristående skolor
eller i annan kommun. I Malmös skolor
studerade drygt 6 700 elever i kommunal regi,
vilket även inkluderar elever från andra
kommuner. Antalet ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – som
riktar sig till unga mellan 16 och 19 år som
varken studerar eller arbetar – uppgick till drygt
930. Inom vuxenutbildningen nyttjades drygt 8
100 platser, varav drygt 4 100 platser inom
svenska för invandrare (sfi).

För Malmö Stadsteater AB har coronapandemin
inneburit inställd publik verksamhet med fysiska
besök under årets första sju månader. Bolaget
uppger att drygt hälften av alla besök under året
var i digital form och att det totala antalet
besökare varit ungefär hälften jämfört med ett
normalår. Den publika verksamheten har bestått
av livestreamad teaterquiz och inspelade
föreställningar.

Barns tillgång till en förskola av hög kvalitet
oavsett var i staden verksamheten bedrivs har
varit ett utvecklingsområde under året. Den
nationella bristen på förskollärare och tillgången
till utbildade barnskötare påverkar dock
förskolornas rekryteringsmöjligheter.
Förskolenämnden lyfter fram att analyser allt
tydligare visar på brister i kvaliteten, vilka i stor
utsträckning beror på att barnen har större behov
och att det råder brist på utbildad personal.
Personalens bristande språkkunskaper i svenska
är också en bidragande faktor. Under året har fler
barnskötare och kockar varit ett sätt att öka
tillgången till kompetent personal som är känd
för barn och medarbetare.

Malmö Live Konserthus AB har under året haft
en situation liknande den för Malmö Stadsteater
AB med begränsade studiebesök på skolor och
begränsad möjlighet för publiken att uppleva
livekonserter. För att möta situationen har
bolaget satsat på digitala sändningar, podcasts
och quiz.

Förskolenämnden och kulturnämnden har stärkt
sitt samarbete för att ge alla barn tillgång till
kultur och kulturaktiviteter av hög kvalitet.
Förskolenämnden har även inlett ett samarbete
med Malmö universitet för att stärka musikens
roll i förskolan.

Under 2021 var knappt 20 100 barn inskrivna i
förskola och pedagogisk omsorg. I verksamheten
var ca 16 500 inskrivna i egen regi. Totalt fanns
det under året ca 22 700 barn i åldern 1–5 år i
Malmö vilket innebär att nära 90 % deltagit i
förskoleverksamheten.

I grundskolan noteras en högre måluppfyllelse
jämfört med föregående läsår. Andelen elever i
årskurs 9 med gymnasiebehörighet ökade och har
gjort så sedan läsåret 2016/2017. Även andelen
elever som har nått målen i alla ämnen har ökat.
För att öka måluppfyllelsen ytterligare har
grundskolan inlett ett utvecklingsarbete kring
bland annat svenska som andraspråk och
matematik.

I grundskolan har antalet elever varit drygt 40
400, av dessa gick ungefär 6 100 på fristående
skolor. Drygt 34 200 elever gick i skolor i
kommunal regi, av dessa gick strax under 500
elever i grundsärskolan, vilket är något fler än
tidigare år. Antalet nyanlända elever har ökat med
ungefär 100 elever (från drygt 600 till drygt 700)
jämfört med 2020. Antalet inskrivna i fritidshem

Andelen elever i grundsärskolan har ökat något
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under året. 1,5 % av 7–15-åringarna gick i
särskola jämfört med 1 % under perioden 2013–
2019. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen
planeras en utökning av antalet platser inom
gymnasiesärskolan för att möta en ökad
efterfrågan även från andra kommuner.

Förskolor med högre riskbild kommer framöver
att inspekteras oftare.
Under 2021 har Malmö stad fått statligt stöd för
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn
och unga. Kommunen har tillsammans med
Malmös föreningsliv haft en rad olika aktiviteter
för barn och unga under skolloven. Aktiviteterna
har varit spridda över hela staden och lockat
ungefär 75 000 besök på runt 1 000 aktiviteter.

Andelen elever i årskurs 9 med
gymnasiebehörighet har ökat, men fortsatt saknar
en hög andel elever behörighet till nationella
gymnasieprogram. Genomströmningen på
introduktionsprogrammen är låg och för få elever
når behörighet till nationellt program inom
avsedd tid. I staden pågår ett utvecklingsarbete
för att stärka introduktionsprogrammen och för
att förbättra övergångar mellan skolformerna.

Fritidsnämndens ekonomiska stöd till föreningar
fortsatte under 2021 utan begränsningar, med
målet att stärka och stödja föreningslivet och
återstarten efter pandemin. Under året minskade
antalet registrerade och därmed
bidragsberättigade föreningar inom
fritidsområdet något jämfört med 2020. Ett skäl
till minskningen bedöms vara tydligare
uppföljning och kontroll men också färre
ansökningar om registrering.

Inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) arbetar Malmö stad för
att fler ungdomar ska gå vidare till studier eller
arbete. Fokus har legat på att skapa
praktikalternativ och ökad beredskap att studera.

I förskolan är arbetet för likvärdighet en stor
utmaning. Under året har förskoleverksamheten
börjat arbeta med kvalitetshöjande åtgärder till de
förskolor där barnens behov är som störst. Barns
behov av språklig stimulans och utveckling ställer
höga krav på förskolan, både utifrån ett
likvärdighetsperspektiv och i relation till
förskolans kompensatoriska uppdrag. Vissa
förskolor kan inte ge barnen de möjligheter att
utveckla sina språk som de har rätt till.
Kompetenskraven handlar inte enbart om
kunskaper om barns språkutveckling utan också
om medarbetarnas egna språkkunskaper.

I spåren av coronapandemin ses digitala
aktiviteter i allt större utsträckning som en
självklar del av kulturverksamheten och också
som ett redskap för ökad tillgänglighet. Genom
digitala aktiviteter når verksamheten målgrupper
som inte kan eller vill träffas fysiskt eller som helt
enkelt föredrar det digitala formatet. Under året
har nästan 27 000 personer deltagit i de över 500
digitala arrangemang som Malmö stads
kulturverksamheter genomfört. Under året har
stadens verksamhet i digitala kanaler utvecklats
mycket positivt och antalet följare på sociala
medier har ökat.

Inom vuxenutbildningen noteras en fortsatt
breddning av studieformer och studietakt för att
åstadkomma en mer likvärdig och
individanpassad vuxenutbildning. Målet är att
erbjuda en vuxenutbildning som ger fler
Malmöbor möjlighet till självförsörjning.

För att fler barn, unga och vuxna ska få del av
den konst som finns runt om i staden har Malmö
stad under året tagit fram den digitala guiden
Konst i Malmö. Under året har kommunen också
tagit fram en webbplats där Malmös samlade
historia nu är på plats. Tanken är att göra
Malmös kulturarv tillgängligt för en bredare
målgrupp.

Förskolenämnden har under året fortsatt arbetet
med fördjupad tillsyn av enskild pedagogisk
omsorg. Fokus har legat på huvudmännens
förutsättningar att bedriva verksamhet och på
dagbarnvårdarnas arbete i barngrupperna.

29

I området ”Livslångt lärande” ingår gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden,
Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater
AB. Mer om utvecklingen inom varje nämnd och bolag
finns i respektive årsanalys.

Malmö stad har under året tagit flera initiativ för
fler platser för möten. Malmö Stadsteater AB har
under året inlett ombyggnaden av huvudscenen
Hipp på Kalendegatan. Kommunen har inrättat
en kulturlots som ska vara länken mellan kultur
och näringsliv och skapa hållbara lokallösningar
för kulturbranschen. Staden har också tagit fram
ett nytt planprogram för Sofielund som Malmös
center för kultur, fritid och näringsliv.
Kulturnämnden har fattat ett inriktningsbeslut
om ett nytt bibliotek i Hyllie och under året har
staden fortsatt med förberedelse för ett nytt
allaktivitetshus.

Inom det här området samlas de sociala frågorna. Stadens
verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och
hjälp. Här finns insatser kopplade till ålder,
funktionsnedsättning eller sjukdom, exempelvis insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen
(SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och föräldrabalken. Inom området
finns också Malmö stads arbetsmarknadsinsatser och
hantering av överenskommelser mellan stat och kommun
inom området.

Under året har områdets verksamheter fortsatt
arbetet med att integrera jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt i ordinarie
processer och insatser.
Utbildningsnämnderna har riktat ett särskilt
fokus mot hedersrelaterat förtryck och tagit fram
en plan för kompetensutveckling kring
hedersproblematik. Förskolorna har arbetat med
erfarenhetsutbyten kring normkritik,
hedersrelaterat våld, hbtqia+-personers
rättigheter och rasism. Under hösten har
förskolorna också börjat arbeta med
kompetenshöjande insatser för rektorer gällande
prövningar av barnets bästa.

Arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden (stadens socialnämnder)
rapporterar att verksamheterna och dess brukare
och även deras anhöriga under året fortsatt varit
påverkade av coronapandemin. Socialstyrelsens
statistik visar att under året har drygt 1 000
brukare som är över 70 år i särskilt boende eller
med hemtjänst smittats av covid-19. Dessutom
har 1 800 Malmöbor i samma åldersgrupp men
utan insatser blivit smittade. Socialnämndernas
avvikelserapportering har till stor del sin grund i
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
nödvändiga anpassningar av verksamheten.

Fritidsnämnden har under året intensifierat sitt
arbete med att göra barnkonsekvensanalyser, tagit
fram en kunskapsplattform för fritidsgårdarnas
jämlikhets- och jämställdhetsarbete och arbetat
för att föreningslivet ska vara öppet och
inkluderande. Kulturnämnden har tagit flera steg
för att säkerställa barns och ungas rätt till och
inflytande över kulturutbudet i Malmö. Några
exempel är riktade insatser där utbudet tidigare
inte varit så stort, ett kulturellt basutbud för
skolor och förskolor samt en resurskartläggning
utifrån ett barnrättsperspektiv. Kulturnämnden
har under året också bedrivit ett antirasistiskt
arbete genom att under året lett och koordinerat
programutbud inom satsningen Öppna Malmö
som har fokus på frågor kring rasism och
inkludering.

Under året har socialnämnderna fokuserat på att
skydda riskgrupper, att motverka spridningen av
covid-19 och att säkerställa driften. Hård
belastning på hälso- och sjukvården och
uppskjutna förebyggande insatser bedöms ha
påverkat hälsan hos personer med
funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa lyfts fram
i fler sammanhang och i högre grad än tidigare.
Socialpsykiatrin har under året etablerat
samverkan med en öppenvårdsmottagning vilket
resulterat i ökat antal upprättade och uppföljda
samordnande individuella planer.
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Socialnämnderna noterar ett behov av fortsatt
ökad samordning och behov av att klargöra
vilken samverkan som ger bäst effekter för
målgrupperna.

ökad risk för ofrivillig ensamhet. Föreningar som
brukar ha aktiviteter i lokalerna har inte kunnat
genomföra dessa.
Genom satsningen Årsrika, som sker i samarbete
med fastighets- och gatukontoret, genomfördes
under sommaren 2021 ett antal aktiviteter i
parker runt om i staden riktade till mot äldre
Malmöbor.

Under året har socialnämnderna utökat
samarbetet med vuxenpsykiatrin, primärvården
och Beroendecentrum för att kunna arbeta mer
teambaserat med personer med psykossjukdom.
Arbetssättet heter FACT (Flexible Assertive
Community Treatment) och ska ge flexibelt stöd
vid behov av vård och stödinsatser. Vidare pågår
ett förstärkt samarbete med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen (i programmet Make-itwork) kring brukare under 30 år med
aktivitetsersättning.

Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter arbetar med att ställa om från att
köpa insatser från externa aktörer till fler insatser
i egen regi. Målet med omställningen är att öka
kvaliteten, tillgängligheten och effektiviteten i
verksamheten. Under året har antalet placeringar
på förvaltningens egna institutioner och
stödboende för barn och unga ökat med 11 %
(från 255 till 282 placeringar) jämfört med 2020.
Antalet öppenvårdsinsatser i egen regi för barn
och unga är i stort sett oförändrat för helåret
jämfört med 2020. Under perioden september till
december ökade antalet öppenvårdsinsatser i
egen regi från ungefär 900 insatser per månad till
ungefär 1 000 insatser per månad samtidigt som
antalet insatser i extern regi minskade.

På framför allt två av socialnämnderna
(arbetsmarknads- och socialnämnden och
funktionsstödsnämnden) har medarbetare, i
enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, arbetat hemifrån i större
utsträckning under året. Detta har blivit möjligt
genom nya tekniska lösningar för hantering av
sekretessbelagd information.
Under året har verksamheterna präglats av
flexibilitet och anpassning. Under stängningar
och restriktioner har verksamheterna flyttat
aktiviteter, exempelvis träning och kultur för
äldre, till digitala plattformar som malmo.se,
Facebook och Malmökanalen. Utmaningar under
stängningen har varit att nå ut till dem som inte
har tillgång till digitala insatser och att skapa
delaktighet under de digitala aktiviteterna.
Dagverksamheter för personer med
demenssjukdom har varit stängda under början
av året för att minska risken för smittspridning.
Individuella insatser har i stället erbjudits i
hemmet. Konsekvensen för brukarna har varit att
de inte fått social gemenskap som planerat och
för anhöriga att de inte fått avlastning. Från den 1
mars erbjöds verksamhet på halvtid och innan
sommaren påbörjades återgång till heltidsplatser.

Antalet hushåll i Malmö som har behov av
ekonomiskt bistånd har minskat under 2021
vilket bland annat beror på regeringens åtgärder
inom a-kassan, den minskande arbetslösheten
och stadens kraftsamling för fler Malmöbor i
arbete. En viktig del i detta är kommunens
arbetsmarknadsinsatser där andelen deltagare
som fått ett arbete eller gått vidare till studier har
ökat med nära 40 %. Arbetsmarknads- och
socialnämnden bedömer att god samverkan,
satsningar på studieförberedande insatser och fler
arbetsmarknadsanställningar har bidragit till att
fler Malmöbor blivit självförsörjande. Den
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden och
statliga åtgärder för att stärka generella
socialförsäkringsförmåner bedöms också ha
bidragit till resultatet.

Mötesplatserna har under början av året fortsatt
varit stängda för att minska risken för
smittspridning. Stängningen har inneburit
minskade möjligheter till social gemenskap och

Under året har områdets verksamheter fortsatt
arbetet med att integrera jämställdhet,
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antidiskriminering och barnrätt i ordinarie
processer och insatser. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har under året gjort det inom
ramen för processer som ärendeberedning och
framtagande av styrdokument.
Funktionsstödsnämnden har arbetat med att öka
barns delaktighet, stärka barnrättskompetensen
och göra prövningar av barnets bästa. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden har arbetat för att
främja sverigefinska äldres rättigheter och också
haft ett utvecklingsarbete kring digital, språklig
och fysisk tillgänglighet. Nämnden har även gjort
en analys av tillgången till service och omsorg
utifrån jämlikhetsaspekter.
I området ”Arbete och socialt förebyggande” ingår
arbetsmarknads- och socialnämnden,
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd
finns i respektive nämnds årsanalys.
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Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2021 formulerat mål inom fyra målområden:
Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat,
Trygghet och delaktighet och En god organisation. Inom
varje målområde beskriver kommunfullmäktige
inriktning, mål och uppdrag. Målen och
uppdragen är riktade till alla eller vissa utvalda
nämnder och helägda bolag.

De flesta av nämnderna och bolagen
rapporterade att arbetet går enligt plan men det
rapporterades också såväl positiva som negativa
avvikelser. På ett övergripande plan är
bedömningen utifrån ovanstående avvikelsebild
att stadens arbete i riktning mot målet går enligt
plan men att det råder osäkerhet kring de
långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin.

I sina respektive årsanalyser gör nämnder och
bolag, på samma sätt som i delårsrapporteringen,
en avstämning av hur arbetet gått under året och
anger eventuella avvikelser från den egna
planeringen. Nedan presenteras, i anslutning till
varje mål, en helhetsavstämning av utvecklingen
under året. Helhetsavstämningen visar det
samlade antalet bedömningar som nämnder och
bolag gjort i sina årsanalyser. Bedömningarna kan
vara baserade på indikatorer kopplade till målen
eller på annan data. Mer om utvecklingen inom
varje nämnd och bolag finns i respektive nämnds
och bolags årsanalys. I samband med årsanalysen
för det sista året i mandatperioden anger nämnder och
bolag om det önskade utfallet har uppnåtts och
bedömer då också om kommunfullmäktigemålet
är uppnått.

En grundsten för en långsiktigt önskad
utveckling inom utbildningsområdet är att
personal med pedagogisk utbildning finns i
verksamheten. Inom framför allt förskolan finns
det stora problem att rekrytera personal med
pedagogisk utbildning. Dessutom är det stora
skillnader mellan Malmös olika områden vad
gäller hur den pedagogiskt utbildade personalen
är fördelad. Förskolenämnden anger i sin
årsanalys att särskilt tydligt i årets uppföljningar
är likvärdighetsbrister i verksamheten kopplade
till barnens socioekonomiska bakgrund och den
bostadssegregation som finns i staden.

Sammantaget visar avstämningen att kommunens
samlade arbete i riktning mot
kommunfullmäktiges mål till största delen går
enligt planering. För de avvikelser mot planering
som finns är coronapandemin och dess effekter
en vanligt förekommande orsak – både till
positiva och negativa avvikelser.

Nämnder som berörs: förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden

I Malmö stads budget för 2021 har
kommunfullmäktige gett ett antal uppdrag till
nämnder och bolag. I nämndernas och bolagens
årsanalyser redovisas arbetet med och resultatet
av arbetet med uppdragen. I Malmö stads budget
är uppdragen kopplade till kommunfullmäktiges
målområden och därför tas uppdragen upp under
respektive målområde nedan.

För flera av nämnderna är detta mål i huvudsak
kärnuppdraget vilket styrs av nationella
kvalitetskrav. Den övergripande trenden för
målet är svårbedömd då coronapandemins
effekter på längre sikt är svåra att överblicka.
Inom framför allt förskolan finns stora problem
att rekrytera personal med pedagogisk utbildning.
Under året har andelen barnskötare ökat men
tillgången till förskollärare är fortfarande
bristfällig. Det finns också en stor variation
mellan förskolor och mellan områden i staden
med olika socioekonomiska förhållanden.

Målområdet Utbildning och arbete innehåller tre
mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning
av trenderna i riktning mot målen.
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När det gäller andelen elever behöriga till
gymnasiet har denna dock ökat och detsamma
gäller andelen elever med godkänt i alla ämnen.
Vidare har skillnaden mellan de elever med lägst
och högst meritvärde fortsatt att minska och
resultaten i gymnasieskolan ligger på samma nivå
som föregående år trots perioder med
distansundervisning.

Andelen unga 18 – 29 år som beviljats
ekonomiskt bistånd har minskat under året. Den
positiva utvecklingen kan förklaras av
utvecklingen på arbetsmarknaden och att fler
Malmöbor börjat studera. Något fler män än
kvinnor i åldersgruppen har efter
arbetsmarknadsinsatser gått vidare till arbete eller
studier. En viktig förklaring till att fler unga i
Malmö idag går från arbetsmarknadsinsatser eller
ekonomiskt bistånd till arbete är ett ökat fokus på
självförsörjningsuppdraget – att hjälpa den
enskilde så att han eller hon kan klara sig utan
ekonomiskt bistånd. En annan förklaring är bra
samverkan med Arbetsförmedlingen.

Under året har fler barn placerade i familjehem
fått tillgång till insatsen Skolfam för att få
möjlighet att fullfölja grundskolan med
gymnasiebehörighet. För att gynna skolgången
hos barn placerade i familjehem har
arbetsmarknads- och socialnämnden försett
familjehem med stöd och kompetensutveckling.

Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
servicenämnden och kommunstyrelsen

Nämnder som berörs: gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden och funktionsstödsnämnden

Under året blev 32 % av hushållen med
ekonomiskt bistånd självförsörjande vilket är fler
än förra året.

Under året har en lägre andel elever avbrutit sina
studier vilket pekar på en positiv utveckling.
Kommunen har stärkt sin samverkan kring elever
som riskerar att avbryta sina studier. Elevhälsan
har utökat bemanningen för att stötta elever med
psykisk ohälsa som av den anledningen riskerar
hög frånvaro. I dagsläget är det dock svårt att se
de framtida konsekvenserna för eleverna av
digital undervisning, bristen på fysiska möten och
inställd praktik. Stadens kommunala
aktivitetsansvar (KAA) behöver komma i kontakt
med fler ungdomar som varken arbetar eller
studerar.

Vuxenutbildningen är central för att påverka
sysselsättnings- och självförsörjningsnivån. Under
året har fler elever inom kommunal
vuxenutbildning (Komvux), där svenska för
invandrare (sfi) ingår, återgått till studier och
andelen elever som fullföljer vuxenutbildning på
grundskole- och gymnasienivå har förbättrats.
För att förbättra förutsättningarna för ökad
självförsörjning samarbetar kommunen med olika
branscher och med det lokala näringslivet. Under
coronapandemin har detta samarbete till viss del
försvårats.

Jämfört med förra året har fler personer tilldelats
daglig verksamhet (nära 870 jämfört med strax
under 820 förra året). Under året har 20 personer
gått från daglig verksamhet till arbete, studier
eller en arbetsinriktad insats vilket varit enligt
planering.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till
en ökning av antalet hushåll som är
självförsörjande. Under året har drygt 5 900
Malmöbor över 30 år fått arbetsmarknadsinsatser
och antalet kvinnor har här ökat med åtta
procent medan antalet män ökat med tio procent.
Efter arbetsmarknadsinsatser syns en generellt
mer gynnsam utveckling för män än för kvinnor.
En större andel av kvinnorna som har
arbetsmarknadsinsatser saknar
arbetslivserfarenhet.

Under året har antalet praktikplatser minskat till
följd av pandemin och arbetsplatser har fungerat
annorlunda. Detta har inneburit en större
konkurrens om de få platser som funnits. De
långsiktiga konsekvenserna av detta är svåra att
bedöma i dagsläget.

Antalet praktikplatser har ökat under året bland
annat inom ramen för satsningen +1000 där
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kommunens nämnder har tagit fram
arbetsmarknadsanställningar i den egna
verksamheten. För att kunna närma sig den
öppna arbetsmarknaden erbjuder Malmö stad
praktik- och arbetsträningsplatser till arbetslösa
Malmöbor. Detta bedöms ha lett till att fler
hushåll har blivit självförsörjande eller fått ett
minskat behov av ekonomiskt bistånd.

nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Lovskolan ska genomföras på fler lov än
sommarlovet.

Målområdet Stadsutveckling och klimat
innehåller fyra mål. Här sammanfattas
nämndernas och bolagens avstämning.

Inom målområdet Utbildning och arbete har
kommunfullmäktige gett två uppdrag till
nämnder och bolag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsammans
analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att
klara gymnasiet inom tre till fyra år.

De flesta av nämnderna och bolagen
rapporterade att arbetet går enligt plan men det
rapporterades också såväl positiva som negativa
avvikelser. Arbetet mot vissa av målen har liksom
under 2020 påverkats av coronapandemin. På ett
övergripande plan är bedömningen utifrån
ovanstående avvikelsebild att stadens arbete i
riktning mot målet går enligt plan.

Uppdraget kommer att redovisas till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende. Under året
har uppdraget inneburit utvecklingsarbete inom
tre områden:
•

Fortsatt implementering och utveckling
av rutin för övergång från grundskolan
till gymnasiet.

•

Det strategiska arbetet med studie- och
yrkesvägledning: vägledningen påbörjas i
grundskolan och ska ge alla elever
information och kompetens att göra väl
underbyggda val till gymnasiet och
senare i livet.

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB och Minc i Sverige AB.

Utveckling av arbetet med grupper av
elever som riskerar att inte nå målen för
sin gymnasieutbildning: Inriktningen är
ett systematiskt arbete med risker och
kompensatoriska insatser på individ-,
grupp- och organisationsnivå.

Kommunstyrelsen, kulturnämnden, Malmö Live
Konserthus AB och Minc i Sverige AB
rapporterade att arbetet går enligt plan.
Fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden rapporterade både positiv och
negativ avvikelse medan Malmö Stadsteater AB
angav att trenden inte kan bedömas.

•

Inom ramen för målet har kommunen under året
utvecklat arbetet med kustskydd, klimatneutralt
byggande och installation av solceller. När det
gäller kulturinstitutionerna har arrangemang inte
alltid kunnat genomföras som planerat på grund
av restriktioner. I många fall har man dock
kunnat ställa om till digitala arrangemang vilka i
flera fall har lett till att en också ny publik tagit
del av arrangemangen.

Grundskolenämnden ges i uppdrag att utöka lovskolan
till att gälla alla elever på högstadiet och under fler lov än
sommarlovet
Uppdraget är slutfört. Grundskolenämnden har
under året antagit en ny rutin för lovskola vid
Malmö stads grundskolor. Enligt rutinen ska de
kommunala grundskolorna – utöver lagstadgad
obligatorisk lovskola för årskurs 8 och 9 – även
erbjuda lovskola till elever i årskurs 7 om dessa
riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett
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sammansättning av elever på skolor och i
undervisningsgrupper. Malmös bibliotek spelar
en viktig roll genom sin lokalisering och
verksamhet som kan medverka till att
kompensera för effekten av segregerade
bostadsområden.

Nämnder och bolag som berörs: samtliga

De flesta av nämnderna och bolagen
rapporterade att arbetet går enligt plan.
Fritidsnämnden, förskolenämnden, tekniska
nämnden och Malmö Stadsteater AB
rapporterade positiva avvikelser medan
funktionsstödsnämnden rapporterade negativ
avvikelse. Kulturnämnden och
stadsbyggnadsnämnden rapporterade både
positiv och negativ avvikelse.
Grundskolenämnden angav att trenden inte kan
bedömas medan Malmö Leasing AB inte gjort
någon helhetsbedömning.

MKB har under året fortsatt med
trygghetsskapande åtgärder bland annat genom
en ökad närvaro i bolagets bostadsområden.
Bolaget arbetar också med att ta fram lokala
områdesstrategier som syftar till att ytterligare
öka tryggheten och trivseln. Strategierna tar sin
utgångspunkt i hur bolaget kan arbeta vidare med
en nära förvaltning och målmedvetet stadsbygge.
MKB undersöker också möjligheterna att pröva
utökad service och tillgänglighet även under
kvällar och helger.

Coronapandemin och verksamheternas
omställning har påverkat utsläppen av
växthusgaser under året. Vissa verksamheter har
påverkats mer än andra och en trend över tid kan
vara svår att bedöma. I takt med digitaliseringen
minskar pappersförbrukning, resor och
transporter. Vissa verksamheter har haft en
negativ avvikelse på grund av att de behövt göra
inköp för att möta direktiv kring hygien och
säkerhet under coronapandemin.

Nämnder och bolag som berörs: arbetsmarknads- och
socialnämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, MKB Fastighets AB (MKB) och
Boplats Syd AB
Arbetsmarknads- och socialnämnden och Boplats
Syd AB rapporterade att arbetet går enligt plan.
Tekniska nämnden rapporterade positiv avvikelse
medan stadsbyggnadsnämnden rapporterade
negativ avvikelse. MKB rapporterade både
positiv och negativ avvikelse.

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, MKB Fastighets AB och
grundskolenämnden

I början av mandatperioden var hemlösheten hög
och utgjordes till största delen av barnfamiljer
som var hemlösa av strukturella skäl (de var
hemlösa utan att ha en social problematik).
Under året har den strukturella hemlösheten
fortsatt att minska men den sociala hemlösheten
har ökat något jämfört med föregående år. Ett
lägre mottagande enligt bosättningslagen har lett
till att boenden för nyanlända har kunnat ställas
om till boende för hemlösa. I Malmö byggs det
många hyreslägenheter i flerbostadshus varav
många har förmedlats via Boplats Syd AB. MKB
spelar en särskilt viktig roll för en socialt hållbar
bostadsmarknad.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
kulturnämnden, MKB Fastighets AB (MKB) och
grundskolenämnden rapporterade att arbetet går
enligt plan. Stadsbyggnadsnämnden och
fritidsnämnden rapporterade både positiv och
negativ avvikelse. Liksom inom ramen för flera
andra mål har coronapandemin påverkat
möjligheterna till aktiviteter och insatser.
Malmös höga arbetslöshet – inte minst bland
ungdomar och utrikes födda – är en av Malmös
största utmaningar. I Malmö syftar Storstadspaketet
till ett blandat bostadsbyggande i hela staden,
bygga bort barriärer mellan områden och verka
för goda livsmiljöer i hela staden. Regeringen har
under året aviserat ett förslag för att kunna
åstadkomma en mer allsidig social

Inom målområdet Stadsutveckling och klimat har
kommunfullmäktige gett sex uppdrag till
nämnder och bolag.
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förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar
godstrafik i Malmö med syfte att främja fler
arbetstillfällen i staden

Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i
uppdrag att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt
analysera eventuella åtgärder som Malmö stad och dess bolag
kan genomföra

Kommunstyrelsen godkände uppdragsdirektivet i
april 2021 och utredningsarbetet pågår enligt
plan. Stadskontoret samordnar arbetet i ett nära
samarbete med stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret. Konsultstöd är
upphandlat inom ordinarie budget. Utredningsoch analysfasen pågick mellan maj och december.
Därefter skickas utredningen ut på remiss till
relevanta instanser under 2022. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunfullmäktige senast
halvårsskiftet 2022.

Uppdraget är slutfört. Stadskontoret och
miljöförvaltningen har under året tagit fram en
heltäckande analys kring Malmös elförsörjning.
Analysen innehåller en uppdaterad nulägesbild
och en sammanställning av pågående och
planerade åtgärder och vilka effekter de förväntas
få. Analysen visar att det finns stor potential att
öka produktionskapaciteten i Malmö inom
framför allt solkraft, vind och kraftvärme.
Kraftvärme är en teknik för att producera el och
fjärrvärme i samma process. Arbetet kommer att
presenteras för den politiska kommunledningen,
miljönämnden och andra aktörer under våren
2022.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka
förutsättningarna att införa certifieringssystem som syftar
till att premiera välskötta företag i staden.
Uppdraget är slutfört. Under året har
kommunstyrelsen gjort en kartläggning av
befintliga certifieringssystem, sett över
möjligheten att komplettera dessa och analyserat
möjligheter, hinder och tänkbara effekter.
Analysen bygger på kartläggningen och på dialog
med företrädare för näringslivet i Malmö.
Resultatet av analysen kommer att ingå i den
kommande rapporteringen av budgetuppdraget
till kommunfullmäktige under andra kvartalet
2022.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att under mandatperioden påbörja processen med
att bygga ett supercykelstråk.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden
har under året påbörjat processen. Uppdraget
består av flera olika delar som länkas ihop till en
helhet under arbetets gång. Sträckan mellan
Segevång och Kirseberg i nordöst och Limhamn
i sydväst har valts ut som Malmös första
supercykelstråk. Etapp 1 mellan Lundavägen via
Sjölundaviadukten och Värnhem beräknas
påbörjas under 2022 och sista etappen beräknas
vara färdigställd i slutet av 2024.

Kommunstyrelsen och MKB ges i uppdrag att tillsammans
utreda och införa en modell för hur trogna hyresgäster kan
premieras och flyttkedjor underlättas genom att reducera
hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en nybyggd
MKB-lägenhet

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges
i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en
serviceinriktad myndighetsutövning

Under 2021 färdigställde kommunstyrelsen och
MKB en rapport kring uppdraget. Rapporten
gick på remiss till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden som fick lämna sina
synpunkter. Ärendet kommer att redovisas till
kommunfullmäktige.

Uppdraget är inte slutfört men kommunstyrelsen
godkände ett uppdragsdirektiv i november 2021.
Arbetet går som planerat där varje nämnd har en
plan för åtgärder som man kommer att fortsätta
arbeta med under 2022. Till det föreslagna
uppdragsdirektivet beslutade kommunstyrelsen
att lägga två punkter: dels att formulera tydliga
målsättningar för att höja nöjd-kund-index, dels
att bilda referensgrupper för utvecklingsarbetet.

I slutrapporten föreslås att MKB går vidare med
två insatser. Den ena är en generell modell för
nyproduktion till hyror som fler har råd med:
målsättningen är att merparten av de bostäder
bolaget producerar ska kunna efterfrågas av 80 %
av Malmös hushåll. Den andra är en förtur till
bolagets hyresgäster i all nyproduktion: detta har

Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att utreda
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prövats och visat sig generera positiva flyttkedjor
utan några ytterligare kostnader eller större
förändringar i arbetssätt. Åtgärderna bedöms
innebära fördelar för befintliga hyresgäster
samtidigt som modellen har ett brett anslag som
gynnar invånare i kommunen som helhet.

Malmö byggt upp ett långsiktigt samarbete med
flera kommunala och statliga myndigheter.
Stadsbyggnadskontoret skapar trygghet
tillsammans med partnerskapet BID Malmö
(Boende, Integration, Dialog) genom kontroller
av olovliga bostäder och samlingslokaler.
Under året har arbetsmarknads- och
socialnämnden genom utökad samverkan med
myndigheter, fastighetsägare och civilsamhälle
nått ut till fler Malmöbor. En särskilt viktig
målgrupp har varit barn och unga som bevittnar
och påverkas av våld i offentlig miljö.
Effektutvärderingen av Sluta skjut visade på ett
minskat antal skjutningar och polisens
trygghetsmätning 2021 gav positiva signaler kring
ökad trygghet och färre brottsutsatta. Samverkan
mellan Polismyndigheten, Malmö stad, andra
myndigheter, näringsliv och medborgare är en
framgångsfaktor i arbetet. Coronapandemin har
under året påverkat möjligheten till samverkan
inom och mellan nämnderna. Det noteras också
att isolering och risk för ökad kontroll har
försvårat för våldsutsatta att söka hjälp. Tillfällig
stängning av exempelvis öppna förskolor har
medfört att stöd i vardagen har minskat, vilket
drabbar sårbara familjer mest.

Målområdet Trygghet och delaktighet innehåller
tre mål. Här sammanfattas nämndernas och
bolagens avstämning.

De flesta av nämnderna och bolagen bedömde
att arbetet går enligt plan eller uppvisade både
positiva och negativa avvikelser. Pandemin
påverkar arbetet både positivt (flera aktiviteter
har kunnat genomföras med stöd av digitala
verktyg) och negativt (avsaknaden av fysiska
möten påverkar resultatet eller genomförandet).
Den positiva utvecklingen är dock svåranalyserad
mot bakgrund av coronapandemin och
nedstängningarna. Trots pandemins olika
restriktioner utvecklas arbetet och samverkan är
central för att nå resultat. På ett övergripande
plan är bedömningen utifrån ovanstående
avvikelsebild att stadens arbete i riktning mot
målet går enligt plan.

Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och
socialnämnden, fritidsnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden
Arbetet för förebyggande och gemensamma
insatser kring barn och unga i Malmö har under
året fortsatt genom stadens samverkansgrupp
Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM).
Kunskaperna om risk- och skyddsfaktorer,
effektiva arbetssätt, barns rättigheter och vikten
av att arbeta tillsammans med andra aktörer har
stärkts över tid. Under året utvecklades arbetet
inom ramen för projektet Trygga Barnet där
förskolenämnden tillsammans med Region Skåne
och polisen har fokus på tidiga insatser för barn
och unga i riskzon. Samverkan fortsätter mellan
förskolenämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden kring samverkansprojektet Barn

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden.
Miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och Parkeringsövervakning i Malmö
AB rapporterade positiv avvikelse. Malmöborna
är enligt undersökningar nöjda med renhållning
på allmän platsmark och minskningen av antalet
målvaktsbilar. Miljönämnden har genom Tryggare
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blir som fokuserar på anknytningsproblematik
rörande yngre barn.
Samverkan är en central utgångspunkt också i
arbetet med Communities That Care (CTC) där fem
nämnder (arbetsmarknads- och socialnämnden,
fritidsnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden och kulturnämnden) leder
varsin tvärsektoriell process i fem av Malmös 14
lokalområden. Utifrån behoven i varje
lokalområde ska arbetet stärka skyddsfaktorer
och minska riskfaktorer i barns och ungas
livsmiljöer. Inom ramen för CTC genomförde
kommunen under året en enkät i årskurs 6–9 i
grundskolan och i skolår 1–2 på gymnasiet.
Enkäten handlade om risk- och skyddsfaktorer i
barns livsmiljöer och hade en hög svarsfrekvens
(drygt 80 %). Enkäten ligger till grund för lokalt
analysarbete och lokala handlingsplaner vilka
sammanställs under 2022.

socioekonomiska bakgrund och den
bostadssegregation som finns i staden.

Nämnder som berörs: fritidsnämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, förskolenämnden,
kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
Samtliga nämnder har under året genomfört en
rad kompensatoriska åtgärder och utvecklat
samarbetet kring både fysiska och digitala
aktiviteter med fokus på det svenska språket.
Arbetet har i hög grad påverkats av
coronapandemin vilken inneburit stora
utmaningar för nämnderna. Kunskapen om
nyanlända barn på kommunens förskolor har
fördjupats under 2021 genom uppföljning av
förskolornas språkutvecklande arbete. Det
framgår bland annat att nyanlända barn på de
kommunala förskolorna inte är jämnt fördelade
över staden utan i större utsträckning går på
förskolor i de centrala, östra och södra delarna av
Malmö. Överlag finns det en högre andel
nyanlända barn på förskolor i områden med
större socioekonomisk utsatthet.

För många elever utgör skolan en trygg plats och
den plats som ger struktur åt studierna. Andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet
är högre än föregående läsår, såväl totalt sett som
exklusive nyanlända och elever med okänd
bakgrund. Detta är en uppåtgående trend där den
totala andelen behöriga elever har ökat för varje
år sedan läsåret 2016/17. Arbetet för en trygg
skolmiljö har till viss del skiftat fokus under
perioderna av distansstudier. Elevhälsan har
behövt arbeta mer uppsökande och har också
stärkt det hälsofrämjande arbetet.

Familjecentralerna och de öppna förskolorna är
en viktig plattform för bättre förutsättningar att
nå fler nyanlända vårdnadshavande och barn.
Arbetet under året har i hög grad påverkats av
coronapandemin. Under året har ytterligare en
familjecentral öppnat vilket innebär att
målsättningen om att ha sju öppna förskolor
kopplade till familjecentraler har uppnåtts.
Öppna förskolan Hera riktar sig enbart till
nyanlända. De öppna förskolorna strävar efter att
kunna erbjuda svenska för föräldralediga som ett
sätt att möta och inkludera icke-svenskspråkiga
familjer. Under våren ställdes samtliga
språkträningsgrupper in på grund av
coronarestriktionerna men grupperna kunde
återupptas i september. Under hösten har
studieförbund bidragit med språkcirklar i svenska
vilket innebär att samtliga öppna förskolor nu
erbjuder språkträning.

Antal besök på fritidsgårdar och andelen
föreningsaktiva har varit lägre än målet och
andelen flickor är fortsatt låg. Föreningsliv och
fritidsgårdar har varit tillgängliga för barn och
unga under året även om det krävts anpassningar
och begränsningar i antalet besök. Trots vissa
lättnader i restriktionerna har stadens barn och
unga haft begränsad tillgång till det utbud som
kulturnämndens verksamheter vanligtvis
erbjuder. Sammantaget har dock tillgången till
meningsfulla och trygga sammanhang liksom
möjligheterna till utveckling och delaktighet
begränsats under året.
Förskolenämnden rapporterade att det finns
utmaningar när det gäller kompetensförsörjning
och kontinuitet i personalgrupperna. Detta ger
negativa effekter för likvärdigheten i förskolans
verksamheter kopplat till barnens
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Under året har förskolenämnden och
arbetsmarknad- och socialnämnden utvecklat sin
samverkan kring familjer i utsatthet. Andelen
nyanlända och elever med okänd bakgrund i
årskurs 9 som nått målen i alla ämnen har ökat
men är fortsatt låg. Det gäller även
måluppfyllelsen i svenska som andraspråk för
denna grupp. Den ökade måluppfyllelsen
behöver förstås utifrån att andelen nyanlända och
elever med okänd bakgrund har minskat och att
det i elevgruppen är en större andel som gått i
skola i Sverige under längre tid jämfört med
tidigare.

Uppdraget är slutfört och kommer att
återrapporteras till kommunfullmäktige.
Uppdraget har inkluderat insatser inom ramen
för handlingsplanen ”Att förebygga och hantera
ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden” som rapporterades till
kommunstyrelsen i januari 2022.
Tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder,
ges i uppdrag att ta fram förslag på hur trafikbeteendet i
staden ska förbättras.
Uppdraget är slutfört. Det fortsatta arbetet med
att förbättra trafikbeteendet i staden kommer att
ske inom ramen för den organisation som
fastighets- och gatukontoret planerar för inom
trafiktrygghet. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunfullmäktige.

När det gäller språkintroduktionen och svenska
för invandrare (sfi) har coronapandemin i hög
grad fått konsekvenser för utbildningar och
måluppfyllelse. Språkliga hinder och bristande
tillgång till internetuppkoppling, datorer eller
andra digitala verktyg har inneburit svårigheter
vid distansundervisning. Detta har inneburit ett
ökat behov av förlängd studietid.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten
att göra Möllevången till ett ”superkvarter”.
Många Malmöbor upplever otrygghet kopplad till
höga hastigheter i den lokala boendemiljön.
Barcelona har en intressant lösning för att
komma tillrätta med trängsel- och
utsläppsproblemen som kallas ”superkvarter”. I
superkvarteret kan onödig trafik reduceras. Det
ger bland annat utrymme för uteserveringar, torg
och lekplatser. I syfte att öka tryggheten i
stadsdelen ska utredningen belysa möjligheten att
göra Möllevången till ett superkvarter. Uppdraget
är slutfört. Uppdraget delrapporterades i tekniska
nämnden i november och en slutrapport
presenteras på tekniska nämndens sammanträde i
februari 2022. Uppdraget ska därefter
återrapporteras till kommunfullmäktige.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har
identifierat att det finns fortsatt utvecklingsbehov
i arbetet med utrikesfödda personer som per
definition inte är att betrakta som nyanlända men
som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska
språket och om det svenska samhället för att
kunna etablera sig i arbetslivet och i samhället. I
denna grupp återfinns såväl yngre som äldre
Malmöbor. Mötesplatser som bibliotek och
allaktivitetshus är här bra komplement som fyller
en viktig funktion för många nyanlända när det
gäller att hitta ett sammanhang, få sociala
kontakter och utveckla sin svenska.
Allaktivitetshusen har prioriterats under året och
flera verksamheter har fortsatt att ställa om till
digitala aktiviteter. Kulturnämnden rapporterade
att fler Malmöbor tagit del av den språkstödjande
verksamheten trots ett minskat antal
arrangemang.

Fritidsnämnden, kulturnämnden och
funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att tillsammans ta
fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och
fritidsgårdar i syfte att komplettera varandra bättre och
utgå från ungdomars behov.

Inom målområdet Trygghet och delaktighet har
kommunfullmäktige gett fem uppdrag till
nämnder och bolag.

Uppdraget är slutfört. Under 2021 har en
projektplan tagits fram som bland annat beskriver
begreppet mötesplats och beskriver planerade
aktiviteter framöver.

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.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att
växla upp tidiga insatser såsom föräldrastöd, tidiga
orossamtal och nätverksträffar kring enskilda unga och
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insatser via de sociala insatsgrupperna.

utmaningarna i arbetsmiljön visade årets
medarbetarenkät att de flesta nämnder och bolag
ligger kvar på samma nivå eller har ökat något
jämfört med året innan. Malmö stads totalindex
för 2021 hamnade på 80 vilket kan jämföras med
79 förra året.

Föräldrastödet har förstärkts under året, dels
genom att riktas till fler verksamheter än
familjecentralerna, dels genom det nya projektet
Förälder i nytt land. Genom familjecentralernas
förebyggande och tidiga insatser har fler små
barn och deras föräldrar fått tillgång till tidigt
stöd jämfört med tidigare år.

För de flesta nämnder och bolag har
sjukskrivningarna minskat jämfört med
föregående år, även om nivån i flera nämnder
inte är nere på samma nivå som innan
coronapandemin. Framför allt ses ett ökat antal
sjukskrivningar i de verksamheter där
medarbetarna inte kunnat arbeta hemifrån.
Kvinnor har generellt något högre sjukfrånvaro
än män. Flera nämnder beskriver ett aktivt arbete
för att flytta fokus i arbetsmiljöarbetet till att bli
mer proaktivt och förebyggande.

Målområdet En god organisation innehåller tre mål.
Här sammanfattas nämndernas och bolagens
avstämning.

Flera nämnder rapporterade en fortsatt positiv
utveckling när det gäller tryggare anställningar:
under året har det blivit fler heltidsanställningar
och det noteras en viss minskning av
timanställda. Utvecklingen kan kopplas till
strategiska satsningar på planering av resurser
och bemanning, särskilt på hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen. Omställningen till
en heltidsorganisation kräver dock stora
organisatoriska förändringar som tar tid och är
svåra att prioritera parallellt med arbetet att få de
ekonomiska ramarna i balans. Det har även
funnits utmaningar med att få ner andelen
timanställda i de verksamheter där
korttidsfrånvaron varit hög på grund av
coronapandemin och i verksamheter som har
mer säsongsbetonade uppdrag. För att nå ända
fram krävs en kraftsamling under 2022.

De flesta av nämnderna och bolagen
rapporterade att arbetet går enligt plan men det
rapporterades också såväl positiva som negativa
avvikelser. Arbetet med målen har liksom under
2020 påverkats av coronapandemin. På ett
övergripande plan är bedömningen utifrån
ovanstående avvikelsebild att stadens arbete i
riktning mot målet går enligt plan.

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Den samlade bedömningen är att arbetet mot
målet går enligt planering. Nämnderna har under
året fortsatt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet och arbetet med aktiva
åtgärder för att motverka diskriminering. Arbetet
har utgått från Malmö stads gemensamma
processer. Utifrån statlig tillsyn av det
systematiska arbetsmiljöarbetet lyfte nämnderna
att systematiken behöver utvecklas ytterligare för
att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Även
detta år har coronapandemin upptagit en stor del
av arbetsmiljöarbetet och inneburit utmaningar
som krävt extra uppföljningar av
arbetsbelastning, nära dialog mellan chef och
medarbetare och god samverkan. Trots

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Den samlade bedömningen är att arbetet mot
målet går enligt planering. Det föreligger dock
fortsatt stora utmaningar för
kompetensförsörjningen inom flera
verksamhetsområden och då särskilt inom
skolverksamheten och omsorgen. Konkurrensen
och den nationella bristen på förskollärare och
pedagogisk personal har fortsatt påverka
möjligheten att rekrytera, vilket inverkar negativt
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på utbildningens kvalitet på en del förskolor i
Malmö. Tillgången till förskollärare, utbildad
barnskötare och pedagoger med inriktning
förskola är en grundläggande förutsättning i
arbetet för god och likvärdig kvalitet i förskolan.

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Den samlade bedömningen är att arbetet mot
målet går enligt planering.

I Malmös grundskolor har lärarbehörigheten ökat
inom samtliga skolformer, även om det är en
fortsatt utmaning att få upp behörighetsnivåerna
och variationen mellan skolorna är stor. Inom
gymnasieskolan har lärarbristen ännu inte
påverkat behörighetsnivåerna i någon stor
omfattning och rekryteringsläget är överlag gott,
men det finns utmaningar när det gäller till
exempel gymnasiesärskolan.

Nämnder och bolag arbetar på olika sätt för att
utveckla en god och likvärdig service. Genom
samverkan inom och mellan stadens
verksamheter och med andra aktörer arbetar
nämnder och bolag för att samordna insatser och
tjänster med Malmöbon i centrum. Flera
nämnder och bolag arbetar också med att
inhämta Malmöbornas synpunkter och
upplevelser och här visade brukarundersökningar
positiva resultat under året. Kontaktcenter, vilket
är Malmöbornas ”en väg in” i kommunen, har
möjliggjort enklare informationsvägar och ett
utökat uppdrag under året har bland annat
inneburit ökad tillgänglighet för Malmöborna för
frågor kring förskole- och skolplaceringar. Trots
fler komplexa uppdrag noterades en ökning i
medborgarens upplevelse av nöjdhet efter
kontakt.

När det gäller omsorgspersonal finns framför allt
ett behov av att kompetensutveckla befintliga
medarbetare och det pågår ett aktivt arbete med
detta: ett exempel är äldreomsorgslyftet som gör det
möjligt för medarbetare att studera på arbetstid.
Det finns också fortsatt stora utmaningar att
säkerställa kompetensförsörjningen vad gäller
socialsekreterare och då i synnerhet med
inriktning mot barn och unga.
Personalomsättningen har, i likhet med 2020,
legat på en låg nivå vilket troligtvis är en följd av
att coronapandemin skapat en osäkerhet på
arbetsmarknaden. I några verksamheter har
personalomsättningen dock börjat öka igen,
bland annat inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden. I vissa verksamheter där
coronapandemin medfört ett högt tryck ses också
en högre personalomsättning: exempel är i
dygnet-runt-verksamheter och i boendemiljöer på
funktionsstödsnämnden.

Vad gäller arbetet med likvärdighet har ett flertal
aspekter bidragit till förflyttning inom målet. Ett
exempel är implementering av gemensamma
processer, rutiner och arbetssätt inom
arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag.
Ett annat är utveckling av pedagogisk struktur på
LSS-boenden och flera insatser där
funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna
på funktionsstödsnämnden varit involverade.
Vidare har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
undersökt tillgång till service och omsorg utifrån
jämlikhetsaspekter genom analys av hur
bistånden och servicen fördelas.

För att säkerställa kompetensen hos
medarbetarna arbetar nämnder och bolag med
kompetenskartläggningar, analys av
kompetensgapen och riskanalyser. Kommunen
arbetar också med kompetensutvecklingsinsatser
såsom chefs- och ledarutbildningar och andra
former av internutbildningar. Det pågår också
insatser som ska bidra till en mer jämlik
rekrytering och ökad mångfald vid rekrytering.

Flera nämnder och bolag lyfte att
coronapandemin har skyndat på en ökad
digitalisering och gett ökad kompetens på
området. Detta var tydligt i
utbildningsverksamheten där kompetensen kring
digitala funktioner i undervisningen ökat och i
fritidsnämndens verksamhet där digitala verktyg i
vissa fall varit avgörande för en välfungerande
verksamhet. Vidare har kommunen under året
tagit fram ett stort antal digitala tjänster som
avser att förenkla för Malmöborna, till exempel
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e-tjänster för ekonomiskt bistånd och för
vårdnadshavare med barn i förskolan.

Uppdraget har under året hanterats som en del av
det stadsövergripande arbetet med mänskliga
rättigheter. Flera insatser har skett inom
uppdraget under året:

Coronapandemin har inneburit att många
evenemang har ägt rum digitalt vilket varit särskilt
märkbart vad gäller olika kulturarrangemang. Det
digitala formatet har dock inneburit en möjlighet
att nå nya målgrupper och ett ökat digitalt utbud
som på sikt kommer bli en del av ordinarie
verksamhet men också en ökad farhåga för
digitalt utanförskap. Staden behöver här samla sig
ytterligare för att säkerställa att detta inte hindrar
Malmöbor från att ta del av service och tjänster.

•

•

Inom målområdet En god organisation har
kommunfullmäktige gett två uppdrag till
nämnder och bolag.

•

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.
Inom ramen för budgetuppdraget initierades
under 2021 arbetet med en ny kultur- och
ledarskapsstrategi för Malmö stad. Då
förutsättningarna för ett stadsövergripande arbete
förändrades under året, bland annat på grund av
coronapandemin, påbörjades under hösten i
stället en pilotstudie på
funktionsstödsförvaltningen. Bedömningen
gjordes att det i dagsläget inte finns
förutsättningar för ett stadsövergripande arbete
med en kultur- och ledarskapsstrategi.
Budgetuppdraget har inte avslutats under 2021.

•

•

•

Det har genomförts andra insatser i staden som
relaterar till budgetuppdraget, exempelvis inom
ramen för stadens satsning för att lyfta frågor om
rasism och inkludering, Öppna Malmö, samt inom
ledarskapsutveckling och chef- och
medarbetarskap.

Genom en digital utbildningssatsning
och andra kompetensutvecklande
insatser har medarbetare och chefer i
Malmö stad erbjudits
kompetensutveckling i hbtqi+.
Inom utbildningsförvaltningarna har
särskilt utbildade processtödjare, med
uppdrag att stödja rektorer och lärare i
det normkritiska arbetet, fortsatt sitt
arbete under året.
Ytterligare verksamheter (bland annat
inom LSS, daglig verksamhet, särskilda
boenden, MKB och elevhälsan i
gymnasieskolan) har under året blivit
hbtqi-certifierade eller omcertifierade.
Olika samverkansformer har initierats
för att främja kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan certifierade
verksamheter.
Utifrån ett arbetsgivar- och
medarbetarperspektiv har arbetet med
aktiva åtgärder mot diskriminering
fortsatt under året.
Aktiviteter, diskussionsforum och
informationsinsatser genomfördes av
verksamheterna under World Pride.
En vägledning har arbetats fram som
stöd för förvaltningarna att integrera
hbtqia+-rättigheter i sina verksamheter.

Uppdraget är slutfört men arbetet inom området
fortsätter. Bland annat kommer implementeringen av vägledningen att fortsätta 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.
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När beslut togs om Malmö stads budget för år
2021 rådde stor osäkerhet om hur Sveriges
ekonomi skulle återhämta sig efter pandemins
påverkan under 2020. Det kan nu konstateras att
under 2021 har ekonomin vänt tillbaka snabbare
än förväntat. Skatteintäkterna har ökat, betydligt
mer än under ett normalår, samtidigt som stora
delar av de ökade statsbidragen från år 2020 legat
kvar.
Jämfört med den skatteunderlagsprognos som
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
lämnade i december 2021 räknar nu SKR enligt
skatteunderlagsprognosen i februari 2022 med
starkare utveckling av skatteunderlaget1 åren
2021–2023 men svagare för de följande åren.
Statsbidragen förväntas i nuläget ligga på en lägre
nivå än tidigare år. Detta tillsammans med de
långsiktiga demografiska utmaningarna med
ökade välfärdsbehov innebär att det ekonomiska
utrymmet kan förväntas minska framöver.

Tabellen nedan visar resultaträkning för
kommunkoncernen uppdelad på nämnder, bolag,
kommunalförbund samt elimineringar i
koncernen.
De sammanlagda intäkterna
(verksamhetsintäkter, finansiella intäkter samt
skatter och generella statsbidrag) för
kommunkoncernen uppgick 2021 till knappt
32 mdkr vilket var en ökning i förhållande till
2020 med 3,3 %. Malmö stads intäkter uppgick
till knappt 28 mdkr och för bolag och
kommunalförbund var intäkterna 5 mdkr.
Justering för koncerninterna intäkter uppgick till
1,1 mdkr. För Malmö stad ökade intäkterna med
0,8 mdkr eller 3,1 %. För bolagen ökade
intäkterna med 0,3 mdkr eller 5,2 %.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till
+1 731 mnkr, varav resultatet för Malmö stad
uppgick till +1 421 mnkr, för bolagen till
+357 mnkr och för kommunalförbunden till
+7 mnkr. Justeringar för interna mellanhavanden,
mellan kommunen, bolagen och
kommunalförbunden uppgick till -54 mnkr.

De sammanlagda kostnaderna för
kommunkoncernen uppgick 2021 till strax över
30 mdkr, vilket innebär en ökning med 2,3 %
jämfört med 2020. Kostnaderna för Malmö stad
uppgick till 26 mdkr och för bolagen och
kommunalförbunden till omkring 5 mdkr
(exklusive koncernbidrag, bokslutsdispositioner
och skatt). Justering för koncerninterna
kostnader uppgick till 1 mdkr. För Malmö stad
ökade kostnaderna i förhållande till 2020 med
2,4 % medan de för bolagen ökade med 3,5 %.

Årets budgeterade resultat för Malmö stad
uppgick till -320 mnkr, vilket gav en
budgetavvikelse om +1 741 mnkr. Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon samlad
budget för hela kommunkoncernen, varför det
inte redovisas en budgetavvikelse för den.
Diagrammet nedan visar kommunkoncernens
resultat för åren 2017–2021.

skattelagstiftningen vilka påverkar det kommunala skatteunderlaget och som
neutraliseras genom höjningar/sänkningar av det generella statsbidraget.

1 Här avses det underliggande skatteunderlaget. Det underliggande

skatteunderlag beskriver det faktiska underlaget justerad för regelförändringar.
Regelförändringar sammanfattar beräknade effekter av förändringar i
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I takt med att staden växer genomför
kommunkoncernen stora investeringar i
samhällsservice och stadsutveckling. Under året
har investeringar främst gjorts i lokaler för
grundskola och förskola, i exploateringsområden
samt i den offentliga miljön. Bolagens
investeringar omfattar framför allt bostäder men
även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk. Mer information om
investeringar finns under kapitlet
Investeringsredovisning som börjar på sidan 120120:

Soliditeten visar hur stor del av
kommunkoncernens tillgångar som finansierats
med eget kapital och är ett mått på det långsiktiga
finansiella handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror på förändringen av eget
kapital i förhållande till totala tillgångar. För
2021 uppgick soliditeten för kommunkoncernen
till 48 %, vilket är en procentenhet högre än
föregående år. Soliditeten inklusive den del av
pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse uppgick till 40 % vilket är två
procentenheter högre än 2020.
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Det är viktigt att bolagen som ingår i den
kommunala koncernen har en god soliditet, för
att kommunen som ägare inte ska behöva skjuta
till medel om bolagen skulle drabbas av
finansiella svårigheter. Diagrammet ovan visar att
kommunkoncernen under de senaste åren haft en
god och stabil soliditet.

52 % och ligger därmed en procent lägre än de
närmast föregående åren.

Skuldsättningsgraden visar skulderna i relation till
balansomslutningen. Diagrammet nedan
illustrerar kommunkoncernens
skuldsättningsgrad samt dess utveckling och
fördelning de senaste fem åren.
Skuldsättningsgraden uppgick per 2021-12-31 till
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balansräkningen och avser pensioner intjänade
innan 1998 med en engångspost om 150 mnkr.
Budget 2021 innefattar en disponering av
resultatutjämningsreserven om 320 mnkr för att
möta det budgeterade resultatet för året om -320
mnkr.

I årsredovisningen 2020 ändrade kommunen
redovisningsprincipen avseende intäkter för
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag
så att dessa följer normgivningen enligt RKR2 R2
Intäkter. Förändringen i redovisningen har liksom
i årsredovisningen för 2020 gjorts på
kommunövergripande nivå inom anslagsnivån
Finansiering. Inom tekniska nämndens
ansvarsområde kvarstår redovisningen på
projektnivå enligt tidigare regelverk, det vill säga
att erhållen gatukostnadsersättning redovisas som
långfristig skuld och upplösning sker i samma
takt som avskrivningarna. Från och med budget
2022 kommer redovisningen i sin helhet att ske
inom tekniska nämnden.

Enligt kommunens regler för hantering av
resultatutjämningsreserven kunde reserven vid
tidpunkten för beslut av Malmö stads budget
2021 disponeras för att utjämna lägre intäkter till
följd av lågkonjunktur. Enligt Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) prognos från
december månad ligger prognosen för
skatteunderlagsutvecklingen på en högre nivå
jämfört med snittet för de senaste tio åren. Detta
tillsammans med att resultatet för kommunen är
positivt innebär att ingen disponering av
resultatutjämningsreserven var möjlig under
2021.

Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen under
året beslutat om att justera budgeten för år 2021.
Skatteintäkter och generella statsbidrag har under
året budgeterats upp med 197 mnkr och
motsvarande belopp har fördelats ut till
nämnderna. Vid kommunfullmäktiges
sammanträden 31 mars och 2 september togs
beslut om att budgetera upp generella statsbidrag
med 31 mnkr respektive 8 mnkr till följd av två
riksdagsbeslut om tillfälligt stöd till skolväsendet.
Motsvarande summa fördelades ut till förskole-,
grundskole- samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Under hösten
förbättrades prognosen för skatteintäkter och i
samband med beslut om Delårsrapport för Malmö
stad den 17 november tog kommunfullmäktige
beslut om utökning av ramar om 158 mnkr för
kultur-, fritids-, funktionsstöds- samt
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Finansiering av dessa utökningar av ramar skedde
genom att skatteintäkter budgeterades upp med
motsvarande belopp.

RIPS-kommittén har sett över
livslängdsantagandet i RIPS (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) och tagit fram nya
parametrar över livslängden som ska användas i
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och
regioner. Det innebär att sektorn går från att
använda Finansinspektionens antagande enligt
Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i
stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget
bestånd.
Styrelsen för SKR beslutade den 23 april 2021 att
anta ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS,
enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att
rekommendera kommuner och regioner att
tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av
pensionsskuldens storlek.
Malmö stads pensionskostnader och
pensionsskuld bygger på prognoser från KPA
pension. Utfallet för årets pensionskostnader
omfattar en engångskostnad om 125 mnkr som
är hänförlig till ändrat livslängdsantagande. Även
årets intjänande av pensioner har påverkats av
ändringar i livslängdsantagandet. Därutöver
ökade ansvarsförbindelsen, vilken ligger utanför

2

Mer detaljerad information finns i tabellen
Tilläggsbudget per nämnd och ekonomisk ram i
driftredovisningen som börjar på sidan 102.

Rådet för kommunal redovisning
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•

Årets resultat uppgick till +1 421 mnkr jämfört
med +1 198 mnkr föregående år. Då det
budgeterade resultatet för år 2021 var –320 mnkr
uppgick budgetavvikelsen till +1 741 mnkr. Årets
resultat, justerat för realisationsvinster på
545 mnkr, uppgick till +876 mnkr vilket innebär
att kommunen uppfyller kravet på ekonomisk
balans. Jämfört med Delårsrapport 2021 har
resultatet för kommunen som helhet förbättrats
med 488 mnkr.

Kommunfullmäktige befriar tillfälligt
under 2021 arbetsmarknads- och
socialnämnden för det negativa
ekonomiska resultat som uppstår till
följd av ändrade förutsättningar för
finansiering av extratjänster.”

I samband med Delårsrapport 2021 fattade
kommunfullmäktige följande beslut:
•

”Kommunfullmäktige befriar tillfälligt
under 2021 samtliga nämnder för det
negativa resultat som uppstår till följd av
att Malmö stads samtliga medarbetare får
en corona- och julgåva som motsvarar
värdet av 1000 kr per medarbetare.”

Nämnderna redovisade sammantaget ett
överskott om 519 mnkr.
De tekniska nämnderna visade totalt ett
överskott om 222 mnkr. Överskottet förklarades
främst av högre intäkter inom flera
verksamhetsområden, exempelvis
markupplåtelse, samt lägre kostnader för
uppvärmning, snö- och halkbekämpning,
fastighetsförvaltning samt lägre kapitalkostnader
än budgeterat. En annan förklaring till
överskottet var en ekonomisk nettoeffekt av
coronapandemin. Som exempel på detta kan
nämnas tekniska nämnden, som haft lägre
kostnader till följd av inställda arrangemang och
minskat nyttjande av färdtjänst.
Stadsbyggnadsnämndens ram för
bostadsanpassningsbidrag visade ett överskott
om 11 mnkr. Tekniska nämndens ram för
rivning, sanering och detaljplaner samt ramen för
hamnanläggningar visade ett totalt underskott om
53 mnkr.

Verksamheten genererade ett överskott om 747
mnkr. Denna post omfattar nämnderna
(exklusive exploaterings- och realisationsvinster)
samt centrala anslag, kommungemensamma
kostnader samt bidrag till bolag och
kommunalförbund.
I samband med Ekonomisk prognos 2021 fattade
kommunfullmäktige följande beslut:
•

•

”Kommunfullmäktige befriar tillfälligt
under 2021 hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden från
ansvar för det negativa ekonomiska
resultat som är hänförligt till
merkostnader för covid-19.”

De pedagogiska nämnderna visade tillsammans
ett överskott på 218 mnkr. Överskottet
förklarades till stor del av att antalet barn/elever i
förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning
varit lägre än budgeterat. Statsbidrag och
coronaeffekter har också bidragit till överskottet.
Bland annat har ett retroaktivt statsbidrag för
vuxenutbildning avseende 2020, statliga bidrag
för sjuklöner, låg vikarietäckning vid
sjukfrånvaro, begränsade möjligheter att delta i

”Kommunfullmäktige befriar tillfälligt
under 2021 tekniska nämnden från
ansvar för det negativa ekonomiska
resultat som uppkommer inom
hamnanläggningar till följd av
omförhandlat nyttjanderättsavtal med
Copenhagen Malmö Port AB samt lägre
kapitalkostnader för nedskrivning av
byggnad. ”
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utbildningar och vissa leveransproblem under
pandemin påverkat resultatet.

avsättning om 123 mnkr. Avsättningen avsåg
befarad skatterisk i det fall det lån som
kommunen lämnat till Malmö Stadshus AB skulle
bedömas som skattepliktig ersättning till bolaget.
Eftersom posten inte uppfyller kriterierna för
avsättning redovisades den eventuella
skatterisken i stället som en ansvarsförbindelse.

De tre sociala nämnderna visade sammantaget ett
överskott om 29 mnkr. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden visade ett överskott om totalt 112
mnkr där -7 mnkr var relaterat till pandemin. Det
senare avsåg bland annat statliga bidrag för
sjuklöner, färre boendeplatser och brukare, inköp
av skyddsmaterial samt förstärkt bemanning för
att minska smittspridning. Övriga positiva
budgetavvikelser återfanns inom bland annat
verksamheterna särskilt boende, arbetsmarknad
och ekonomiskt bistånd samt
förvaltningsgemensamma kostnader. Detta
möttes till viss del av negativa budgetavvikelser
för verksamheterna ordinärt boende inklusive
korttid samt individ och familjeomsorg.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ram för
statsbidrag flyktingar visade ett överskott om
9 mnkr. Funktionsstödsnämnden visade ett
underskott om 82,7 mnkr. Av den totala
avvikelsen var -75,3 mnkr relaterat till pandemin
samt -2,2 mnkr till den jul- och covidgåva som
kommunfullmäktige beslutat ansvarsfrihet för.

Kommungemensamma kostnader och intäkter
redovisade ett överskott om 147 mnkr, vilket var
hänförligt till redovisningsprinciper för
redovisning av gatukostnadsersättning.
Posten Pensionskostnader visade ett underskott om
125 mnkr till följd av högre kostnader hänförligt
till förändrat livslängdsantagande. Övriga poster
redovisade ett överskott om 19 mnkr.
Årets exploateringsvinster inom tekniska
nämnden samt nämndernas realisationsvinster
uppgick till 858 mnkr, vilket var 588 mnkr högre
än budgeterat. Realisationsvinsterna uppgick till
545 mnkr och förklarades till största del av friköp
av tomträttsfastigheter. Det relativt stora antalet
friköp av tomträttsfastigheter beror på att många
tomträttsavtal avseende flerbostadshus som
ingicks på 1940-talet löpt ut under år 2021 och
att många tomträttsinnehavare, ofta
bostadsrättsföreningar, har valt att friköpa
tomträtten.

Kommunstyrelsen uppvisade ett överskott om 38
mnkr. Överskottet berodde bland annat på lägre
kostnader för utveckling och utredningar, kurser
och konferenser samt verksamhetssystem samt
lägre kostnader för genomförandet av World Pride
då evenemanget till stor del genomfördes digitalt.

I Malmö stads budget 2021 baserades intäkter
från skatter och generella statsbidrag på Sveriges
kommuner och regioners (SKR) prognos från
oktober 2020. Därtill budgeterades 99 mnkr i
statsbidrag för god vård av äldre samt 25 mnkr
för statsbidrag till kommuner med
socioekonomiskt utsatta områden. Under året har
skatter och generella statsbidrag budgeterats upp
med 197 mnkr varav 158 mnkr avseende högre
skatteintäkter och 39 mnkr avseende den statliga
satsningen Skolmiljarden.

Övriga nämnder redovisade mindre överskott
eller ett nollresultat. Mer detaljerad information
finns under rubriken Driftredovisning på sidan 104.
Verksamheten exklusive nämnderna redovisade
ett sammanlagt överskott om 228 mnkr som
förklaras nedan.
Kommunstyrelsens post Anslag till förfogande
visade ett överskott om 50 mnkr. Överskottet var
dels hänförligt till ej avropade medel under året,
dels till återbetalning av ej förbrukade medel
avseende World Pride och EuroGames från tekniska
nämnden och fritidsnämnden.

Sedan budgeteringstillfället har SKR lämnat
ytterligare sex prognoser. Skatter och generella
statsbidrag ger ett överskott om 472 mnkr.
Skatteintäkterna blev 439 mnkr högre än
budgeterat och generella statsbidrag gav en
positiv avvikelse om 33 mnkr.

För bolag och kommunalförbund redovisades ett
överskott om 137 mnkr. Avvikelsen förklarades
till största del av återföring av tidigare gjord
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Finansnettot visade ett underskott gentemot
budget om 66 mnkr. Underskottet förklarades av
att utdelning om 81 mnkr från Malmö Stadshus
AB till Malmö stad inte genomfördes under året
med anledning av det prognostiserade
överskottet för kommunen. Beslut togs vidare
om att utdelning ska göras vid en senare
tidpunkt. Ytterligare en förklaring var kostnader
för förändrade villkor för räntederivat kopplade
till kommunens upplåning. Förändringen innebar
att ränteswappar med negativa marknadsvärden
avslutades i förtid och samtidigt tecknades nya
ränteswappar med samma belopp och löptider
men till lägre räntesatser. Detta gav en negativ
budgetavvikelse med 28 mnkr. Även i bokslutet
för år 2020 genomfördes ovan nämnda
transaktion som gav en positiv effekt år 2021
med 32 mnkr. Såväl ränteintäkterna som
räntekostnaderna har blivit lägre till följd av ett
lägre ränteläge än vad som prognostiserades vid
budget 2021.

Under avsnittet Driftredovisning på sidan 104 visas
en tabell med en sammanställning över dessa
skillnader mellan prognosen och
budgetavvikelsen vid årets slut per nämnd och
ram.
Malmö stads intäkter uppgick för 2021 till knappt
28 mdkr, vilket var en ökning med 3,1 % i
förhållande till föregående år. Skatteintäkter och
generella statsbidrag utgjorde tillsammans knappt
22 mdkr eller 79 % av kommunens totala
intäkter. Diagrammet nedan visar fördelningen
mellan kommunens intäktsposter. Jämfört med
föregående år ökade skatteintäkterna med 7,9 %,
med en oförändrad kommunalskatt på 21,24 och
de generella statsbidragen minskade med 1,8 %.

I samband med Delårsrapport 2021 för perioden
januari till augusti prognostiserade nämnderna en
total budgetavvikelse på +521 mnkr, inklusive
överskottet för tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster som
utgjorde 500 mnkr av avvikelsen. Vid årets slut
uppgick budgetavvikelsen till totalt +1 107 mnkr,
varav tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster utgjorde
620 mnkr. Resultatet för nämnderna har därmed
förbättrats med 586 mnkr jämfört med vad som
prognostiserades i delårsrapporten.

Större delen av Malmö stads intäkter genom det
kommunala utjämningssystemet erhålls till följd
av att kommunen har ett relativt svagt
skatteunderlag. Malmö stads andel av
medelskattekraften i riket var omkring 90 % år
2000. Fram till 2014 minskade
medelskattekraften medan det sedan dess syns en
ökande trend, vilket framgår av diagrammet
nedan. Kommunens skattekraft för 2021 uppgick
till 86,4 % av medelskattekraften i riket. En
förklaring till att Malmö har lägre
medelskattekraft än riket är den relativt stora
andelen gränspendlare. Malmös totala utfall i
inkomstutjämningen är i princip oförändrat 2021
jämfört med 2020. Malmös andel av
medelskattekraften är det genomsnittliga
skatteunderlaget per invånare i Malmö delat med
motsvarande för hela riket. SCB redovisar denna
statistik baserad på taxering året före
redovisningsåret.

En del av skillnaden mellan prognosen i
Delårsrapport 2021 och budgetavvikelsen vid årets
slut beror på att nämndernas kommunbidrag
utökats enligt beslut av kommunfullmäktige, att
nya bedömningar gjorts vad gäller de ekonomiska
effekterna av pandemin samt att besked om
statsbidrag lämnats först efter att delårsrapporten
togs fram. Andra förklaringar är ökade intäkter
från markupplåtelser och ökade exploateringsoch realisationsvinster samt lägre drifts- och
kapitalkostnader än prognostiserat.
Inom pedagogisk verksamhet har det också varit
betydligt färre barn och elever som varit i behov
av verksamheten jämfört med vad som
prognostiserades i delårsrapporten.
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Kommunens totala kostnader uppgick för 2021
till totalt 26,3 mdkr, vilket är en ökning i
förhållande till föregående år med 2,4 % eller
drygt 0,6 mdkr. Kostnadsökningen förklarades
främst av ökade personalkostnader med 1 mdkr
eller 7,2 %, medan bidrag och transfereringar och
avskrivningar och finansnetto har sjunkit med
11 % respektive 12 %. Fördelningen mellan olika
kostnadsslag inom kommunen framgår av
diagrammet. Köp av tjänster och material, som
utgör 30 % av kostnaderna, utgjordes främst av
köp av välfärdstjänster från externa aktörer,
verksamhetskostnader samt lokalkostnader.
Bidrag och transfereringar utgjorde 7 % och
omfattar framför allt försörjningsstöd och bidrag
till föreningar.

I kommunens nettokostnader ingår intäkter från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster
med totalt 1,1 mdkr 2021. Rensat från sådana
intäkter uppgick verksamhetens underliggande
nettokostnader till 21,6 mdkr.
Sett över de senaste fem åren uppgick intäkter
från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster
till i genomsnitt 0,9 mdkr per år. Rensat från
sådana intäkter var ökningstakten för
verksamhetens underliggande nettokostnader i
genomsnitt 5,0 % per år de senaste fem åren.
Ökningstakten för intäkterna från skatter och
generella statsbidrag var i genomsnitt 4,6 %
under samma period. Detta innebär att
kommunens resultat exklusive
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster
ligger på en jämn nivå under perioden.

Kommunens nettokostnader enligt
resultaträkningen uppgick 2021 till 20,5 mdkr,
vilket innebar en ökning med 4,6 % i förhållande
till föregående år. Samtidigt ökade intäkterna från
skatter och generella statsbidrag med 4,7 %,
vilket medförde ett ökat överskott för
kommunen. Diagrammet visar utvecklingen de
senaste tio åren.

Fördelningen av nettokostnaderna per
verksamhetsområde framgår av ovanstående
cirkeldiagram. Diagrammet bygger på
verksamhetens nettokostnader enligt
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resultaträkningen. Pedagogisk verksamhet, som
omfattar all skola och utbildning från förskola till
vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi),
utgjorde merparten av kommunens verksamhet
med 47 % av nettokostnaderna. Vård och
omsorg om äldre och funktionshindrade utgjorde
26 % av nettokostnaderna och individ- och
familjeomsorg, inklusive ekonomiskt bistånd,
utgjorde 15 % av nettokostnaderna. I övrig
verksamhet ingår bland annat politisk
verksamhet, överförmyndarverksamhet,
flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.

totalt 9 808 mnkr. Årets ökning är något högre än
föregående år då nettokostnaden ökade med 3 %.
Nettokostnaden ökar mest inom grundskole- och
gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning. Den
förändrade nettokostnaden är bland annat en
konsekvens av förändringar i Malmös befolkning,
med allt fler barn i grundskole- och
gymnasieålder men färre i förskoleålder. Av
tabellen nedan framgår hur mycket av den
förändrade nettokostnaden som beror på
volymförändringar till följd av fler eller färre
invånare och/eller en förändrad efterfrågan.

Nedan beskrivs nettokostnadsutvecklingen i
nämndernas verksamhet enligt kommunens
internredovisning. Det innebär att här även ingår
finansiella samt interna poster såsom internränta,
PO-pålägg, intern försäljning och fördelningar.
Nettokostnadsutvecklingen i tabellen omfattar
inte nämndernas ramar för realisationsvinster,
vinster exploateringsverksamhet samt rivning,
sanering och detaljplaner. Kommuncentral
finansiering omfattas inte heller.

Förutom förändrade volymer påverkas
nettokostnaden också av pris- och
löneutvecklingen och händelser i omvärld och
verksamhet.
De sammantagna kostnaderna för de pedagogiska
nämndernas lokaler har endast ökat med 1,4 %
sedan föregående år. Inom pedagogiska
nämnderna pågår ett arbete med att effektivisera
lokalutnyttjandet och begränsa
kostnadsutvecklingen för både administrativa och
verksamhetslokaler.
För verksamheten inom de tre sociala nämnderna
har nettokostnaderna ökat med totalt 316 mnkr
eller 3,6 % till totalt 9 150 mnkr 2021. Störst är
nettokostnadsökningen inom
funktionsstödsnämnden med 8,7 %, medan
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
nettokostnad ökade med 3,5 % och
arbetsmarknads- och socialnämndens med 0,7 %.

Totalt har nämndernas nettokostnader sedan år
2020 ökat med 612 mnkr eller 3,0 % till totalt
21 102 mnkr, vilket är något lägre än vad som
förväntades i 2021 års delårsrapport. Viktiga
faktorer som påverkat nettokostnadsutvecklingen
i samtliga verksamheter är pris- och
löneökningar, sänkt internränta samt politiska
prioriteringar.
Utifrån nämndernas rapportering går det att
utläsa att effekterna av coronapandemin på
nämndernas nettokostnader totalt sett bedömts
vara lägre år 2021 jämfört med 2020.
För pedagogisk verksamhet har nettokostnaderna
sammantaget ökat med 353 mnkr eller 3,7 % till
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statsbidrag flyktingar. Här finns ramar som
utgörs av negativa kommunbidrag vilket
förklarade den stora förändringen i procent
jämfört med 2020.

Under året uppgick investeringarna till totalt
1 827 mnkr vilket är lägre än föregående år. Det
är också lägre än budgeterat. Den totala
avvikelsen mot budget uppgår till 988 mnkr.
Under de senaste fem åren har den
genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till
2 197 mnkr per år. Under dessa år har utfallet av
investeringarna understigit den budgeterade
nivån. De totala årliga investeringarna har sjunkit
sedan 2018. En förklaring till detta är att
investeringstakten i nya grundskolor avtagit.

Tabellen ovan visar förändringarna av relevanta
volymer för några av de verksamheter som ligger
inom de tre sociala nämndernas ansvarsområden.
Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
har efterfrågan på vissa insatser minskat bland
annat till följd av att brukare tackat nej eller
avböjt insatser under pandemin. Avseende
omsorg om funktionshindrade är de
pandemirelaterade kostnaderna betydande
samtidigt som kostnader för utökat behov av
stöd ökar, vilket bidrar till att förklara den höga
nettokostnadsutvecklingen. Även efterfrågan på
personlig assistans fortsatte att öka under 2021
men i en betydligt lägre takt än tidigare.

Samtliga nämnder har investerat mindre än den
anslagna investeringsramen under 2021. Tekniska
nämnden och servicenämnden är de nämnder i
Malmö stad som har störst investeringsvolym.
Servicenämndens investeringar, som främst
innefattar verksamhetslokaler, uppgick under året
till 1 058 mnkr vilket är 607 mnkr lägre än
beviljad ram. Utfallet beror på flera orsaker
såsom att projekt skjutits framåt i tiden, att
projekt stoppats eller att projekt blivit dyrare
alternativt billigare än budgeterat. Drygt 30 % av
servicenämndens investeringar under 2021 har
lagts på de åtta största projekten. Projekten avser
nybyggnation av Malmö Idrottsgrundskola,
Slottsstadens skola (avser även till- och
ombyggnation), Källängens förskola, Ärtans
förskola, Djupadalsskolan, Citadellsgymnasiet,
Högaholmsskolan och Hedmätarens LSSboende.

Inom individ- och familjeomsorgen ökade
institutionsplaceringarna medan antal hushåll
med ekonomiskt bistånd och boendedygn för
hemlösa minskade, vilket bidrog till den relativt
låga nettokostnadsökningen inom
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Nettokostnaderna för kultur- och
fritidsverksamheten ökade med 17 mnkr eller 1,5
%, vilket framför allt förklarades av ökade
personalkostnader samt lokalhyror.
Kostnadsökningen uppvägdes dock till stor del
av ökade bidragsintäkter.
Området infrastruktur och miljö omfattar
tekniska nämnden, miljönämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Nettokostnaden för
verksamheterna har minskat med totalt 154 mnkr
eller med 14,6 %, främst beroende på lägre
finansiella kostnader till följd av minskad
internränta, samt lägre avskrivningar.

Tekniska nämndens investeringar, som består av
insatser i stadens fysiska miljö, uppgick till
620 mnkr under året. Det är 326 mnkr lägre än
beviljad ram. Avvikelsen förklarades främst av
förskjutningar framåt i tiden för olika projekt.
Tekniska nämnden har fem
investeringskategorier där kategori Exploatering
utgör cirka hälften av nämnden genomförda
investeringar. Kategorin Storstadspaketet har den

Området ”Övrigt” i tabellen innefattar bland
annat kommunstyrelsen, servicenämnden samt
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största avvikelsen mellan budget, 166 mnkr, och
det faktiska utfallet, 49 mnkr.

på förändringen av eget kapital i förhållande till
totala tillgångar.
Soliditeten vid årets slut uppgick till 47 % vilket
är en ökning om en procentenhet i förhållande
till år 2020. Detta förklaras av att det egna
kapitalet stärkts med ett högt resultat och av en
lägre låneskuld.

Övriga nämnders investeringar avsåg främst
inventarier. Under 2021 har kulturnämnden
flaggat för att teknikinköp till Wisdome på Malmö
Museum skulle kräva en begäran om mer
investeringsmedel. Upphandlingen har inte
slutförts under 2021 och kan därmed påverka
2022 års investeringar.

Soliditeten inklusive den del av
pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse uppgick till 37 % vilket var
tre procentenheter högre än 2020.
Ansvarsförbindelsen minskar i takt med att
anställda tar ut sin pension.

Årets försäljningar uppgick till sammanlagt
1 130 mnkr, vilket var 44 mnkr lägre än under
föregående år. 542 mnkr avsåg försäljning av
exploateringsfastigheter och 588 mnkr
tomträttsfastigheter.

Diagrammet nedan visar soliditetens utveckling
de senaste fem åren.

Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av
placerade och utlånade medel minus upptagna
lån. Storleken på räntebärande
nettofordran/nettoskuld visar hur mycket
kommunen har behövt låna för att finansiera sina
investeringar. Det beror i sin tur framför allt på
hur stora investeringarna blev och storleken på
det ekonomiska resultatet. Kommunens
räntebärande nettoskuld, vari även
pensionsavsättningen ingår, var lägre än
föregående år och uppgick till 734 mnkr. Höga
resultat och relativt oförändrade
investeringsnivåer de senaste åren har inneburit
att behovet av upplåning har varit lågt.

Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen
mellan skulder och eget kapital. Vid årets slut
uppgick skuldsättningsgraden till 53 % vilket var
en procentenhet lägre än föregående år.
Diagrammet nedan visar skuldsättningsgradens
utveckling och fördelning de senaste fem åren

Soliditeten visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital och
är ett mått på det långsiktiga finansiella
handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror

Av årets kostnader utgjordes 1 424 mnkr av
pensionskostnader (inklusive finansiell kostnad).
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Tabellen visar de olika delarna av
pensionskostnaderna och hur de förändrats
jämfört med föregående år. Såväl posten
Avgiftsbestämd ålderspension (ÅP) som posten Avsatt
till pensioner exkl ÖK-SAP påverkades av beslutet
om förändrat livslängdsantagande. En översyn av
pensionskostnaden har inneburit en ökad
kostnad avseende Avsatt till pensioner exkl ÖKSAP. Då kommunen redovisar
pensionsförpliktelser enligt den så kallade
blandmodellen2 redovisas utbetalningar av
pensionsförpliktelser3 intjänade före 1998 som en
kostnad. Denna kostnad uppgick under året till
311 mnkr.

Malmö stad har pensionsförpliktelser till anställda
och före detta anställda som vid årets slut
uppgick till 7 469 mnkr, inklusive särskild
löneskatt. Skulden för bland annat
förmånsbestämd ålderspension redovisas i
balansräkningen med totalt 2 668 mnkr.
Ansvarsförbindelsen uppgick till 4 801 mnkr och
består till största del av pensioner som intjänats
fram till 19983. Detta betyder att 64 % av Malmö
stads pensionsförpliktelse ligger utanför
balansräkningen. Totalt har förpliktelsen under
året ökat med 217 mnkr. Hela förpliktelsen har
återlånats för att därigenom finansiera del av
kommunens samlade tillgångar.
Till följd av kommunallagens krav på riktlinjer
för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser beslutade
kommunfullmäktige 1999 att medel avsatt för
pensionsförpliktelser som förvaltas av Malmö
stad ska återlånas, vilket innebär att medlen
används i den egna verksamheten. Malmö stad
har därmed inga egna placerade pensionsmedel.
Pensioner intjänade från och med 1998 inbetalas
som tjänstepensionsförsäkring till upphandlat
pensionsförsäkringsbolag och arbetstagaren väljer
själv en pensions- eller fondförsäkring som
pensionsavgiften ska betalas till.
Av tabellen nedan framgår kommunkoncernens
och Malmö stads totala pensionsförpliktelser i
balansräkningen och ansvarsförbindelsen.

3

Mer information under Not 24
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placeras på bank. En förutsättning för detta
tillvägagångssätt är att staden har etablerade
låneprogram, upparbetade marknadsrelationer
och nödvändiga finansiella avtal.

Malmö stad och de helägda bolagens
finansverksamhet regleras i de av
kommunfullmäktige beslutade finansiella
föreskrifterna för Malmö stads kommunkoncern
samt i den av kommunstyrelsen beslutade
finanspolicyn för Malmö stad.

Målsättningarna med samordningen är att
säkerställa betalningsförmågan, skapa lägre totala
upplåningskostnader, nyttja stordriftsfördelar och
bättre hantera finansiella risker.

Malmö stads finansverksamhet samordnas i
stadens internbank. Det innebär att extern
upplåning och utlåning till Malmö stads helägda
bolag och kommunalförbund sker genom
Internbanken. Inom ramen för
kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter
ansvarar Internbanken för kapitalförsörjning och
likviditetsplanering samt genomför upplåning
genom emissioner av kommunobligationer,
kommuncertifikat samt genom upptagande av
bilaterala lån. Internbanken vidareutlånar kapital
till de helägda bolagen och till
kommunalförbunden. Överskottslikviditet

Kreditvärdigheten är en viktig faktor som ökar
tillgängligheten till kapital på de internationella
marknaderna där Malmö stad är verksam.
Kreditbetyget påverkar även prissättningen på
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upplåningen och möjligheten att låna kapital på
längre löptider. Malmö stad har sedan 2011 det
högsta kreditbetyget, AAA, från Standard &
Poor´s (S&P). Sedan maj 2021 har Malmö stad
bedömts ha ”stabila utsikter” till AAA betyget.
Innebörden av ”stabila utsikter” är att Malmö
stad förväntas ha en begränsad skuldökning.

Den genomsnittliga återstående löptiden för
Malmö stads externa låneskuld uppgick vid
årsskiftet till 2,3 år (2,6 år).
Hållbar finansiering är en allt viktigare trend i
kapitalmarknaden. I slutet av 2017 upprättade
Malmö stad ett grönt ramverk för miljö- och
klimatfrämjande investeringar. Ramverket är
kopplat till Malmö stads kapitalmarknadsprogram
för obligationsupplåning. Genom gröna
obligationer kan Malmö stad attrahera en
växande skara långivare som önskar
återrapportering om hur kapitalet använts och
vilka miljö- och klimateffekter investeringarna
haft. Obligationerna finansierar investeringar som
uppfyller kraven i Malmö stads ramverk för
gröna obligationer. Malmö stads gröna ramverk
rymmer åtta kategorier investeringar. Malmö
stads Miljökommitté har godkänt gröna
investeringar till ett värde av ca 7,2 mdkr och
fördelningen mellan investeringskategorier
framgår av tabellen nedan.

Malmö stad hanterar likviditeten genom en
gemensam koncernkontostruktur där
kommunens, de helägda bolagens och
kommunalförbundens kassaflöden samlas.
Malmö stad ska hålla en hög betalningsberedskap
vilket definieras som att likviditetsreserven minst
ska uppgå till summan av externa skulder med
förfall inom 12 månader. Per 2021-12-31 uppgick
kommunens likviditetsreserv till 9 384 mnkr,
varav 1 775 mnkr utgjordes av likvida medel på
bankkonto. Skulder med kapitalförfall inom 12
månader uppgick till 4 468 mnkr.
Malmö stads finanspolicy gäller endast för
nämnder, helägda bolag och för
kommunalförbund. Stadens delägda bolag har i
förekommande fall egna finanspolicys.
Kommunkoncernens totala externa upplåning
uppgick vid årsskiftet 2021 till 16,2 mdkr
(föregående år 16,2 mdkr) (not 21). Låneskulden
är därmed oförändrad sedan föregående år.
Förutom obligations- och certifikatlån samt
bilaterala lån ingår också finansiell leasingskuld i
den totala koncernlåneskulden.
Malmö stads andel av upplåningen utgörs av 14,0
mdkr (14,1 mdkr). Malmö stad använder sig av
ovanstående låneprogram för kapitalanskaffning.
Malmö stads räntebärande nettolåneskuld
inklusive pensionsavsättningar uppgick till
årsskiftet -734 mnkr, vilket är en minskning av
skulden med 565 mnkr jämfört med samma
tidpunkt förra året. Exklusive
pensionsavsättningar uppgick den räntebärande
nettofordran till 1 934 mnkr vilket är en ökning
med 895 mnkr jämfört med föregående år.
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Risker förenade med den finansiella
verksamheten hänför sig huvudsakligen till
ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk samt
valutarisk.
Riskexponeringen avseende finansiella poster
mäts löpande i Malmö stads finanssystem.
Månadsvis upprättas och tillställs
kommunstyrelsen arbetsutskott en finansiell
rapport med sammanställning över räntebärande
tillgångar och skulder samt en riskavstämning.

Med stadens ränterisk menas risken för att en
snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering
syftar till att undvika stora och snabba genomslag
i finansnettot.

Under 2021 gav Malmö stad ut en grön
obligation till ett värde av 1 mdkr. Per 2021-1231 uppgick Malmö stads gröna obligationer till
4,9 mdkr (4,4 mdkr) vilket motsvarade 35 % (30
%) av Malmö stads totala upplåning och 49 %
(41 %) av Malmö stads obligationsupplåning.

Ränterisk för Malmö stad uppstår i samband med
upp- och utlåning samt vid placeringar, såväl mot
extern motpart som inom koncernen. Malmö
stads utlåning sker uteslutande inom koncernen,
frånsett ett fåtal små lån till föreningar.

Malmö stads räntebärande utlåning till bolag och
kommunalförbund uppgick per 2021-12-31 till
15,0 mdkr (13,9 mdkr). I de 15,0 mdkr ingår även
utlåning till Sydvatten AB (delägt) om 115 mnkr
(215 mnkr) samt 4 mnkr (6 mnkr) till externa
låntagare. All räntebärande utlåning sker till
marknadsmässiga villkor.

Derivatinstrument används i syfte att ränte- och
valutasäkra underliggande upp- och utlåning.

Utöver utlåning har kommunen
borgensåtaganden till Sydvatten AB om 744
mnkr (701 mnkr) samt 299 mnkr (306 mnkr) till
övriga externa parter.

Malmö stad hade ett positivt marknadsvärde
avseende utestående ränte- och valutaderivat
om 30 mnkr, varav 5 mnkr avser koncerninterna
räntederivat.

Malmö stads derivatportfölj, inklusive
koncerninterna derivat, uppgick per 2021-12-31
till 16,1 mdkr (14,3 mdkr), varav 3,4 mdkr (2,8
mdkr) avser valutasäkring av utlandslån.
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Marknadsvärdena för ränte- och valutaderivat har
inte påverkat resultatet vare sig för Malmö stad
eller för kommunkoncernen, eftersom
hanteringen av räntederivat bedöms uppfylla
kraven på effektivt säkringsförhållande enligt
Rådet för kommunal redovisnings (RKR)
rekommendation R8 ”Derivat och
säkringsredovisning”.

Med motpartsrisk avses risken att Malmö stad
inte erhåller betalning enligt överenskommelse
och/eller kommer att göra en förlust på grund av
motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser
och att ställda säkerheter ej täcker fordran.
Likviditeten placeras främst på bankkonto men
kan även placeras i värdepapper utgivna av
svenska staten, svenska kommuner, banker och
företag. Belopps- och löptidsbegränsningar
innebär att väsentliga koncentrationer av
motpartsrisk och kapitalbindning undviks. Enligt
finanspolicyn ska placeringar i värdepapper
längre än ett år ha ett kreditbetyg om lägst A- och
placeringar under ett år ha kreditbetyget K1/A1.

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon
tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en
ökad kostnad, ha tillgång till medel för
betalningar.
I syfte att minska Malmö stads finansieringsrisk
för upplåning ska löptiderna för kapitalförfall för
upplåning spridas över åren. Högst 40 % av
låneskulden får förfalla inom en enskild 12
månaders period.

Genom finansiella derivatavtal är Malmö stad
exponerad för en risk att en motpart inte kan
fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är såväl
svenska som internationella banker.
Kommunstyrelsens finanspolicy föreskriver att
den samlade risken gentemot en enskild bank inte
får överstiga specifika gränsvärden beroende på
motpartens kreditbetyg. Som lägst tillåts
kreditbetyget A- enligt Standard & Poor’s.
I december 2021 stängde Malmö stad
ränteswappar till ett nominellt värde av 2 170
mnkr. Parallellt med stängningen ingick Malmö
stad nya ränteswappar på identisk löptid med
samma belopp och identisk räntebas. Den enda
skillnaden mellan de gamla och de nya
ränteswapparna är den fasta räntan som
anpassades till vid tidpunkten aktuella
marknadsräntor. Vid stängningen 2021 uppstod
räntekostnader om totalt 27,9 mnkr. Under år
2022 till 2027 uppstår minskade räntekostnader i
samma omfattning som de räntekostnader som
uppstod under 2021 när ränteswapparna
stängdes.

Likviditetsreserven ska minst uppgå till summan
av externa skulder med förfall inom 12 månader.
Under 2022 har kommunkoncernen låneförfall
på 4,6 mdkr. Malmö stads del av låneförfallen
uppgår till 4,5 mdkr (3,7 mdkr). För att täcka
låneförfall finns 9,4 mdkr i tillgänglig likviditet,
varav 1,8 mdkr i kassa och resterande del i
lånelöften och i checkkrediter.
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upplåning i utländsk valuta om 3,4 mdkr.
Valutariskerna har säkrats genom valutaswappar
och terminer, som omvandlar lånen och räntan
till SEK.

Med valutarisk avses risken för att staden drabbas
av ökade kostnader eller minskade intäkter till
följd av valutakursförändringar. Enligt stadens
finanspolicy ska valutarisker som uppkommer då
staden lånar eller placerar i utländsk valuta säkras
omedelbart. Per 2021-12-31 hade kommunen
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Balanskravet innebär att kommuner och regioner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad
balanskravsutredning genomförs varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Balanskravet gäller kommunen som
juridisk enhet och inte den kommunala koncernen.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning
mot kommunallagens krav på ekonomisk balans.
Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster
frånräknas årets resultat i
balanskravsutredningen. Årets realisationsvinster
uppgick till 545 mnkr och förklarades framför allt
av vinster från försäljning av fastigheter som
tidigare upplåtits med tomträtt. Resultatet för år
2021, justerat enligt kommunallagens krav,
uppgick till +876 mnkr.
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att
avsätta positiva resultat till
resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan
disponeras kommande år om skatteintäkterna
påverkas negativt till följd av en försvagad
konjunktur. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer
kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av
skatter, generella statsbidrag och utjämning vilket
motsvarar 219 mnkr för år 2021. Under dessa
förutsättningar kan 876 mnkr minus 219 mnkr,
det vill säga 657 mnkr avsättas till
resultatutjämningsreserven.

Av tidigare års redovisade resultat har
4 124 mnkr reserverats i en
resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa
resultat som uppstår till följd av en svag
intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

Budget 2021 innefattar en disponering av
resultatutjämningsreserven om 320 mnkr för att
möta det budgeterade resultatet för året om –320
mnkr. Då resultatet är positivt är det inte aktuellt
med disponering av resultatutjämningsreserven.

I årets bokslut föreslås att ytterligare 657 mnkr
avsätts till resultatutjämningsreserven. Vid
ingången av år 2022 kommer resultatutjämningsreserven uppgå till 4 781 mnkr.
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Kommunkoncernens medarbetare är avgörande för att ge Malmöborna en god service. Det är medarbetarnas kompetens och
engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. Året som gått har fortsatt präglats av coronapandemin med
förändrade förutsättningar i verksamheten som bidrar till stora utmaningar och anpassning i arbetsmiljö som följd.
I avsnittet ges en bild av utvecklingen avseende anställning och arbetstid, personalvolym, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och
hälsa, sjukfrånvaro, ledarskap samt lön och personalkostnader.
2,1 procentenheter sedan 2020. Drygt 91 % av
kvinnorna och 92 % av männen hade en
heltidsanställning.5

Den kommunala koncernen, med förvaltningar
och bolag tillsammans, hade knappt 30 000
anställda4 i december, en ökning med drygt 750
jämfört med december 2020. I förvaltningarna
ökade antalet medarbetare med 710, till 27 700
anställda medan bolagens anställda ökade med
knappt 40 till 2 260. Den största ökningen av
antalet anställda har främst varit inom
verksamhetsområdena grundskola, service och
funktionsstöd. Några av de yrkesgrupper som har
ökat mest under året är grundskollärare,
elevassistenter och lokalvårdare.
Inom kommunkoncernen var 72 % av de
anställda kvinnor. I förvaltningarna var det 75 %
och i bolagen 38 % kvinnor.

I förvaltningarna var andelen heltidsanställda
lägst i funktionsstödsförvaltningen,
kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.

I budget 2021, i inriktningen till
kommunfullmäktigemål En god organisation, anges
att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för
alla medarbetare och ge en bra och likvärdig
service till alla Malmöbor. Det anges vidare att
arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart och en god
arbetsmiljö och trygga anställningar ska vara en
självklarhet. I inriktningen framgår även att
andelen heltidsanställda ska öka, att kvinnor och
män ska kunna delta i arbetslivet på samma
villkor och det ska vara möjligt att förena
föräldraskap och förvärvsarbete.

2016 startade Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och fackförbundet Kommunal
utvecklingsprojektet Heltidsresan där målet är att
heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens
kvinnodominerade verksamheter. Både andelen
heltidsanställda och heltidsarbetande har ökat
under planperioden (från januari 2018 till maj
2021) även om målet för heltidsarbetande inte
har uppnåtts. Ökningen är bland annat ett
resultat av att deltidsanställda erbjudits
heltidsanställning och att anställning på heltid
erbjuds vid nyanställning. Projektet har nu
förlängts till 2024.

Andelen tillsvidareanställda i den kommunala
koncernen var i december 91 %. Andelen
tillsvidareanställda var något högre i bolagen än i
förvaltningarna.

En viktig del i arbetet med att öka andelen
heltidsanställda och heltidsarbetande är att kunna
arbeta aktivt och strukturerat med schema och
bemanning. Malmö stad arbetar sedan 2019 med

Andelen medarbetare som har en anställning på
heltid var 91 % i Malmö stad, en ökning med
4

5 Uppgifter för andelen heltid för bolagen saknas på
grund av osäkerhet i uppgifterna.

Tillsvidare- och visstidsanställda
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projekt Schema och bemanning. Projektet består av
tre huvuddelar som utifrån verksamhetens behov
ska: Ta fram nya eller förändrade arbetssätt för
schema och bemanning, ta fram
rekommendationer för arbetstidens förläggning
som främjar heltidsarbete, god hälsa och som ger
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt
införa kommunövergripande gemensamt IT-stöd
för schema och bemanning. Arbetet med att ta
fram rekommendationer för arbetstidens
förläggning har fortgått under året och resulterat i
ett materialet Arbetstider för ett hållbart arbetsliv.
Under året har också piloten av IT-stödet Medvind
startats.

äldreomsorg och funktionsstöd. Ökningen beror
i stor utsträckning på en ökande befolkning och
därmed större behov av kommunal service.

Möjligheterna att försörja Malmö stad med rätt
kompetens har varit en angelägen fråga under
flera år. Malmö stads nämnder arbetar sedan
2016 med ett ledningssystem för
kompetensförsörjning som lägger grunden för ett
strukturerat, gemensamt, strategiskt och
systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Förvaltningarna analyserar vartannat år
verksamheternas behov och tillgång på
kompetens, både kvantitativt och kvalitativt.

Att få fler att vilja och kunna stanna kvar i arbete
efter 65 år är en viktig del i
kompetensförsörjningsarbetet. Det senaste året
har det skett en ökning av antalet 65-åringar och
äldre som arbetar kvar eller kommer tillbaka efter
pensionering.

Kompetensgapen är baserade på verksamhetens
bedömda behov av kompetens utifrån uppdrag,
mål och demografi och speglar därmed Malmös
utmaningar. Det kvantitativa kompetensgapet har
minskat jämfört med tidigare prognoser. Det
kvalitativa kompetensgapet har ökat något och
visar fortsatt ett behov av utveckling av
kompetensen hos medarbetare.

Under året var andelen timavlönade i
förvaltningarna 5,1 % vilket är relativt oförändrat
jämfört med föregående år.

Malmö stad står precis som andra kommuner och
övriga sektorer inför stora kompetensutmaningar
med fortsatt nationell brist på bland annat
behöriga lärare och förskollärare. De
förflyttningar som synliggörs i
kompetensanalyserna, både de kvalitativa och
kvalitativa, kan dock tyda på att verksamheten
utvecklas och anpassas efter de förutsättningar
som finns. Grundskoleförvaltningen har till
exempel förändrat sitt kompetensgap genom en
rad olika långsiktiga insatser. I uppföljningen
beskriver även förskoleförvaltningen hur de
arbetar med att omfördela och utveckla
kompetensen för att säkerställa likvärdighet i hela
verksamheten.

Personalvolym är det genomsnittliga antalet
tillsvidare-, visstid- och timanställda för året,
omräknat till antal årsarbetare. Förvaltningarna
ökade med nästan 1 000 årsarbetare under 2021,
till 28 000. Bolagen rapporterar en personalvolym
på knappt 2 500 årsarbetare. Den kommunala
koncernens totala personalvolym utgjorde knappt
30 500 under året.

Det pågår flertalet kommungemensamma insatser
för att påverka kompetensförsörjningen. Bland
annat genom arbetsmiljöarbete för att skapa
förutsättningar för attraktiva anställningar och
arbetsplatser, genom lönebildning där det sker
prioriteringar med tydliga kopplingar till bland
annat kompetensutmaningarna, lärande
arbetsplatser, ledarutvecklingsinsatser och
kompetenshöjande åtgärder samt projektet
Framtidens arbetsgivare.

Sedan 2012 har antalet årsarbetare i
förvaltningarna ökat med knappt 6 500.
Huvuddelen av dessa finns inom utbildning,
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I förvaltningarna pågår flera insatser som
förväntas ha effekt på kompetensförsörjningen
både på kort och lång sikt: kollegialt lärande,
kompetensutveckling, utbildning,
kompetenshöjande insatser och att skapa och
tydliggöra karriärvägar för medarbetare. Det sker
även ett nära samarbete med lärosäten och
utbildningsanordnare kring utbildningsinnehåll
samt ett arbete för att attrahera studenter.

Coronapandemin har medfört en ökad oro på
arbetsmarknaden vilket kan medföra att fler
väljer att inte byta arbete. Samtidigt har pandemin
inneburit en ökad arbetsbelastning, vilket kan få
effekter på sikt. Risken finns att
personalomsättningen kommer öka i takt med att
pandemin avtar och konsekvenserna av den
börjar märkas. Även hög konkurrens och
svårigheter att rekrytera nyckelkompetenser
bedöms påverka personalomsättningen framöver.
Hög personalomsättning beskrivs av
förvaltningarna i uppföljningen av arbetsmiljön6
som ett bekymmer då det kan skapa ytterligare
arbetsbelastning för de som är kvar och därmed
bidra till fortsatt personalomsättning. Flera
förvaltningar arbetar med att ta reda på orsaken
till att medarbetare slutar och analyserar hur
personalomsättningen ser ut för olika
yrkeskategorier.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter
med den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet
och under året har ungefär 60 vårdbiträden
studerat till undersköterskor.
Förvaltningarna arbetar också med
chefsutveckling, att stärka professionen, analysera
och tydliggöra roller, uppdrag och
arbetsuppgifter för både chefer och medarbetare,
organisera arbetsuppgifter, använda ”nya
kompetenser” och digitala möjligheter för att
skapa bra förutsättningar och ge stöd i
professionsuppdraget och därmed också få en
bättre resursanvändning.

Under året ökade kostnaderna för extern
bemanning av sjuksköterskor och det bedöms till
viss del bero på pandemin och den ökade
arbetsbelastningen den medfört. Utöver
pandemins påverkan på verksamheternas
bemanning så är grundbemanningen i vissa
verksamheter till viss del försörjd genom externa
bemanningssköterskor, detta då det sedan länge
är en stor utmaning att rekrytera sjuksköterskor
och personalomsättningen i denna yrkesgrupp är
fortsatt hög. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att
utveckla sjuksköterskeorganisationen för att
minska behovet av extern bemanning.

Bolagen lyfter också kompetensförsörjning som
en av de viktigaste förutsättningarna och största
utmaningarna framåt. Några bolag har under året
bland annat tagit fram en övergripande
kompetensförsörjningsplan med syfte att kunna
identifiera och utveckla kompetens. Bolagen har
genomfört bred kompetensutveckling för
medarbetare men också riktade
kompetenshöjande insatser för alla medarbetare i
till exempel det aktiva medarbetarskapet och
självledarskapet.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att
kunna attrahera och rekrytera, men framför allt
att behålla medarbetare. Coronapandemin har
fortsatt prägla Malmö stads verksamheter under
året med ett intensivt arbetsmiljöarbete som
följd. Under 2021 har det funnits stort behov av
att rusta organisationen för att klara av att möta
såväl en hög förändringstakt som stress,
otrygghet och oro. Pandemin har i hög grad
utmanat organisationens förmåga till snabb
omställning och nya arbetssätt.

Många bolag och nämnder lyfter utmaningar att
rekrytera kompetenta medarbetare, framför allt
inom bristyrken med hög konkurrens.
Personalomsättningen har gått upp något under
2021 jämfört med 2020 då omsättningen sjönk
betydligt. Personalomsättningen 2021 i den
kommunala koncernen var 8,9 %, en ökning med
0,4 procentenheter. I Malmö stad var
personalomsättningen 9,0 % och i bolagen 8,3 %.
6 Sedan 2016 genomförs en kommungemensam uppföljning av

arbetsmiljön som ett komplement till den årliga
systemuppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

64

Sjukfrånvaron i Malmö stad har minskat under
året med 0,7 procentenheter till 6,9 %. Det är
framför allt den korta sjukfrånvaron som
minskat. Både mäns och kvinnors sjukfrånvaro
har minskat. I förvaltningarna var sjukfrånvaron
7,2 % och i bolagen 3,1 %.

För medarbetare som arbetat på plats nära
Malmöborna har det varit viktigt att minimera de
risker för brukare och medarbetare som
pandemin inneburit, men också att säkerställa
bemanningen. För de medarbetare som har
kunnat arbeta på distans, helt eller delvis, har året
präglats av en hög grad av digitala möten och
digitala arbetssätt. Forskning visar att
distansarbete innebär både risker och möjligheter
för till exempel sociala relationer, prestation,
ledarskap, hälsa och balans mellan arbete och
privatliv7. De allt fler digitala inslagen har dock
bidragit till en ökad digital mognad.
Sedan 2019 genomför Arbetsmiljöverket en
nationell tillsyn av Årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Under 2021
genomfördes med anledning av detta
inspektioner i Malmö stad. Arbetsmiljöverket
skickade efter möte med Malmö stad ett
inspektionsmeddelande med tre krav på fortsatt
arbete. En övergripande plan för arbetet med hur
bristerna ska åtgärdas har tagits fram. Arbetet
kommer pågå under ett par år och innebära
åtgärder på alla nivåer i organisationen, såväl
centralt som på arbetsplatsnivå och alla
förvaltningar berörs.

I verksamheter där många medarbetare arbetar
hemifrån har sjukfrånvaron varit samma eller
lägre än före pandemin. De flesta av Malmö stads
och bolagens verksamheter är dock av sådan
karaktär att arbetet behöver utföras på plats och
dessa verksamheter har till viss del högre
sjukfrånvaro under 2021 än före pandemin.
Under 2021 medförde sjukfrånvaron en kostnad i
kommunkoncernen på 420 mnkr, jämfört med
423 mnkr 2020. Kostnaderna för den korta
sjukfrånvaron, dag 1–14, uppgick 353 mnkr och
motsvarade 84 % av de totala
sjuklönekostnaderna.

Malmö stads årliga medarbetarenkät, med fokus
på Hållbart medarbetarengagemang (HME), gav
ett resultat på 80 vilket var en ökning jämfört
med föregående år (79). Flera bolag har under
året genomfört olika former av
medarbetarundersökningar, både årliga och
veckovisa pulsbaserade
medarbetarundersökningar för att kunna mäta
medarbetarnas nöjdhet och därmed identifiera
utvecklingsmöjligheter.

Även detta år har varit omvälvande för hela
samhället och inte minst för den kommunala
koncernens chefer och ledare. Utmaningarna har
varit olika för chefer beroende på verksamhetens
uppdrag. För en del chefer har det varit en
utmaning att under rådande omständigheter leda
medarbetare nära stadens mest utsatta
medborgare och för andra har utmaningen varit
att leda medarbetare och verksamheten digitalt på
distans.

Coronapandemin har haft en fortsatt påverkan på
sjukfrånvaron. Före pandemin sågs en trend med
jämn och något nedåtgående sjukfrånvaro under
några år. Denna trend bröts 2020 då
sjukfrånvaron ökade i samband med pandemin.
Sjukfrånvaron har åter vänt neråt 2021.

Malmö stads förvaltningar och bolag har 1 770
chefer, varav 66 % är kvinnor. Jämfört med 2020
7

Forskning-om-distansarbete.pdf (suntarbetsliv.se)
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är dessa andelar oförändrade. I förvaltningarna
finns 1 500 chefer, varav 71 % är kvinnor.
Bolagen har knappt 270 chefer, där 36 % är
kvinnor.

löneöversynsarbetet av att avtalen för vissa
förbund tecknades sent 2020 vilket medförde att
staden tillsammans med de fackliga
organisationerna överenskom om maj som
utbetalningsmånad med retroaktivitet från april.
Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare
som omfattades av löneöversyn i Malmö stad
2021 blev 2,33 %. Utfallet blev 2,38 % för
kvinnor och 2,19 % för män.
I den kommunala koncernen var medellönen
33 239 kr, en ökning med 749 kr. I
förvaltningarna var medellönen 32 895 kr och i
bolagen 37 386 kr.

Antalet medarbetare per chef speglat mot
verksamhetens art och uppdrag kan ge värdefull
information om arbetsförhållanden och
arbetsmiljö. Forskning8 visar att organisationer
med låg sjukfrånvaro bland annat kännetecknas
av ett närvarande, tillitsfullt och engagerat
ledarskap och det är därför viktigt att cheferna
har rätt förutsättningar att utöva ett sådant
ledarskap.

Personalkostnaderna9 i den kommunala
koncernen uppgick för 2021 till 16 277 mnkr,
vilket är en ökning med 785 mnkr jämfört med
föregående år. Personalkostnaderna omfattar lön,
sociala avgifter och pensionskostnader.
Personalkostnadernas andel av de totala
kostnaderna i den kommunala koncernen
uppgick 2021 till 54 %, jämfört med 52 % året
innan.

Under 2021 var den genomsnittliga chefstätheten
i Malmö stad 19 medarbetare per chef, jämfört
med 18 medarbetare året innan. Vilket således är
en utveckling i fel riktning, om än marginellt.
Under året har förvaltningarna och bolagen
genomfört olika aktiviteter för att tillvarata och
stimulera intresset för ledarskap, kvalitetssäkra
chefsrekryteringen och introducera, utveckla och
motivera chefer för ett hållbart ledarskap.

I inriktningen för lönebildning 2021 angavs att
Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för alla
medarbetare. Arbetet med lönestruktur och
anställningsvillkor för stadens yrken skapar goda
förutsättningar för att kunna behålla, utveckla
och rekrytera engagerade medarbetare och rätt
kompetens.
Grunden för löneutveckling är medarbetarens
kompetens och sätt att utföra arbetet i
förhållande till ansvar och svårighetsgrad. Chefer
ansvarar för att i dialog med medarbetare på
individuell nivå konkretisera verksamhetens
uppdrag och följa upp medarbetares resultat. En
god lönespridning i stadens yrken möjliggör en
löneutveckling som stärker medarbetarnas
motivation och arbetsresultat vilket leder till ökad
effektivitet, produktivitet och kvalitet i
verksamheten.

Under året har en upphandling av förmånscyklar
genomförts. Upphandlingen omfattade samtliga
förvaltningar och ett antal bolag. Den första
beställningsomgången i Malmö stad genomfördes
i december och över 1 100 förmånscyklar
beställdes. Syftet är att skapa förutsättningar för
hållbara resor, minska klimatpåverkan och öka
medarbetarnas hälsa samt vara en attraktiv
arbetsgivare.

I löneöversynen 2021 fanns det gällande centrala
avtal med samtliga förbund, dock präglades

Malmö stad har under året också upphandlat en
leverantör för hanteringen av friskvårdbidraget
vilket innebär att medarbetarna framöver kan

8

Om de åtta friskfaktorerna - Suntarbetsliv
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Ägarjusterade siffror

hantera sitt friskvårdsbidrag digitalt. I bolagen har
bland annat möjlighet att avsätta tid för hälsa och
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4,1%

43,7
32 241
8,5%
8,4%
3,6%
4,8%

43,6
33 107
8,6%
5,5%
2,8%
2,5%

43,6
32 490
8,5%
7,6%
3,3%
4,2%

43,7
32 053
8,4%
8,6%
3,6%
4,9%

43,0
32 407
8,6%
6,0%
3,1%
2,8%

43,5
32 142
8,4%
7,9%
3,5%
4,4%

Andel tillsvidareanställda
Andel heltidsanställd
Antal timanställda

Uppgifter för andelen heltid för bolagen saknas på grund av osäkerhet i uppgifterna.
Uppgifterna visar totala siffror för de delägda bolagen vilket är en förändring jämfört med 2020 då bolagen redovisades utifrån Malmö stads andel.

Det är reglerat i lag att årsredovisningen ska
innehålla en sjukfrånvaroredovisning10. I tabellen
redovisas den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen för kommunen 2020
och 2021 uppdelat på män och kvinnor samt
totalen.

10

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 4 kap
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1 482

I samband med delårsrapport och årsredovisning ska kommunen göra en bedömning av kommunens ekonomiska ställning och
om den ekonomiska hushållningen är god. Bedömningen för Malmö stad som görs i följande avsnitt utgår från resultatet och
investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det finansiella målet och kommunfullmäktiges mål. I bedömningen av
kommunfullmäktiges mål ingår även de helägda bolagen. Bedömningen av god ekonomisk hushållning för bolagen görs
separat.
Malmö stads ekonomiska resultat har sedan 2017
årligen uppgått till mer än 4 % av skatter och
generella statsbidrag och utfallet för 2021 ligger
på 6,5 %. Balanskravsresultatet, det vill säga årets
resultat exklusive realisationsvinster, har även det
varit positivt under perioden och medfört att
avsättningar har kunnat göras till
resultatutjämningsreserven. Efter bokslutet 2021
uppgår resultatutjämningsreserven till knappt 4,8
mdkr. Resultatutjämningsreserven är avsedd att
täcka negativa resultat som uppstår till följd av en
svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

indikatorn ett nollresultat inklusive beaktande av
användning av resultatutjämningsreserv. Det
redovisade resultatet uppgick till 6,5 %.
Indikator: Lånekvot
Målvärdet: Räntebärande nettolån ska uppgå till högst
30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen i förhållande till
intäkterna från skatter, generella statsbidrag och
utjämning För 2021 har räntebärande
nettotillgång budgeterats till 297 mnkr, vilket ger
en lånekvot på 1,4 %. Vid årets slut redovisades
en nettotillgång om 1 934 mnkr vilket gav en
lånekvot om 8,8 %. Det positiva utfallet
förklarades framför allt av årets resultat samt
lägre investeringsnivå än budgeterat.

Malmö stads investeringsnivå ligger på en lägre
nivå 2021 än under åren 2017–2020. De totala
årliga investeringarna har sjunkit sedan 2018. En
förklaring till detta är att investeringstakten i nya
grundskolor avtagit.
Resultatet tillsammans med investeringsnivåerna
har medfört att kommunens lånekvot hållit sig
väl inom budgeterade ramar.

Indikator: Avskrivning och ränta
Målvärdet: Relationen mellan finansnetto samt
avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning ska följas.
Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2021
uppgick till 5,8 % vilket är i nivå med budgeterad
nivå om 5,5 %.

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt
mål att Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk
utveckling. Målet är långsiktigt och avser att
trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid.
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre
indikatorer. Indikatorerna mäts i relation till
skatter, generella statsbidrag och utjämning.
Utifrån den redovisade utvecklingen av de tre
indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen
beskrivas som hållbar baserat på att samtliga
indikatorer ligger inom den budgeterade nivån.
Indikatorerna och dess målvärde beskrivs nedan.

Sammantaget visar avstämningen att Malmö stads
och de helägda bolagens samlade arbete i riktning
mot kommunfullmäktiges mål till största delen
går enligt planering. Coronapandemin och dess
effekter är en vanlig förekommande orsak till
eventuella avvikelser, både positiva och negativa,
från planeringen.

Indikator: Årets resultat
Målvärdet: Årets resultat ska uppgå till minst ett
nollresultat
Inriktningen är att resultatet över tid ska uppgå
till 1 % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning. För 2021 är den budgeterade nivån på
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Den sammantagna bedömningen är därmed att
Malmö stad har en fortsatt stark ekonomisk
ställning och att den ekonomiska hushållningen
är god, vilket ger förutsättningar att möta en
framtida utveckling och de ekonomiska
utmaningar det kan komma att innebära.

Bedömning av god ekonomisk hushållning för
kommunalförbunden VA Syd och
Räddningstjänsten Syd görs av respektive
förbund.
I budget 2021 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att se
över Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven för
Malmö stad inför Budget 2022.

Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag är överlag god. Bolagens soliditet, som
visar hur stor andel av bolagets tillgångar som är
finansierade med eget kapital, är stabil över åren.
Ekonomin har för några bolag påverkats negativt
av coronapandemin. Trots detta bedöms den
ekonomiska hushållningen för kommunens bolag
som god.

Budgetuppdraget är återrapporterat i samband
med budgetberedningen för Budget 2022 och har
inarbetats i Budget 2022.
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I avsnittet om förväntad utveckling ges en beskrivning av väsentliga förhållanden som bedöms få påverkan både på
utvecklingen i omvärlden och i den kommunala koncernen och Malmö stad. En del faktorer är kända medan andra är
förväntningar som bygger på kända förhållanden. Det handlar bland annat om utmaningen i att Malmö är den snabbast
växande kommunen i Sverige samtidigt som det ekonomiska utrymmet inte ökar i samma takt som befolkningens behov samt
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och bemanning.
och besöksnäringen. Det är i dagsläget svårt att
förutse hur branschen, som i högsta grad är viktig
ur ett sysselsättningsperspektiv, kommer att
utvecklas i framtiden. Kommunen fortsätter
framöver att arbeta för att underlätta för
återstarten av besöksnäring och handel. Även
kulturbranschen har drabbats hårt och det finns
en påtaglig risk för utarmning av stadens fria
kulturliv då många kulturutövare riskerar att gå i
konkurs. Detta kan få konsekvenser för
kulturutövarnas möjligheter att leva och verka i
Malmö men också för Malmös kulturliv i stort.

Under 2021 återhämtade sig de nordiska länderna
till BNP-nivåer som var innan pandemin. Kris
och stödpaket i kölvattnet av pandemin bidrog
till återhämtningen. Förväntningarna på den
ekonomiska tillväxten skrevs upp för både 2021
och 2022.
Exempel på osäkerhetsfaktorer som kan komma
att påverka tillväxt, efterfrågan och utvecklingen
framåt är bland annat elförsörjning,
kompetensbrist, komponentbrist och eventuella
beteendeförändringar. Elbrist och de kraftigt
höjda elpriserna driver upp kostnaderna för
elintensiva företag och eldar på inflationen,
samtidigt som det lokalt riskerar att begränsa
befintliga företags expansionsutsikter och stadens
möjlighet till nya näringslivsetableringar.

Malmö växer och det behöver staden göra med
en hållbar och inkluderande tillväxt. Under 2022
kommer Tillväxtkommissionen att avsluta sitt arbete
och överlämna sina rekommendationer för hur
Malmö kan fortsätta sitt arbete med att främja
hållbar och inkluderande tillväxt.

Brist på arbetskraft och utmaningen i att hitta rätt
kompetens riskerar att bli en begränsande faktor
för olika aktörer, vilket i sig kan påverka
tillväxttakten. Samtidigt kan kompetensbristen få
högre löneökningar som följd.
Matchningsproblematik och hög arbetslöshet
riskerar dock att bli fortsatta utmaningar i
Malmö.

Polariseringen i samhället har ökat utifrån flera
dimensioner – ekonomiskt, socialt och
åsiktsmässigt – och bostadssegregationen bidrar
till att social utsatthet och otrygghet koncentreras
till vissa områden. Stadskontoret har i uppdrag
från kommunstyrelsen att i dialog med stadens
förvaltningar samordna arbetet med att
kraftsamla kring lokal utveckling i Malmö.
Kommunstyrelsen prioriterar under kommande
år arbetet med att utveckla och etablera styr- och
ledningsprocesser i staden. Syftet är att säkerställa
att satsningar inom hållbarhetsområdet görs
medvetet inom de områden där de får avsedd
effekt.

Arbetslösheten i Malmö minskade under 2021,
men ligger fortfarande kvar på en hög nivå. Trots
att sysselsättningstillväxten har varit relativt god
ligger arbetslösheten kvar på en högre nivå i
Malmö än riksgenomsnittet och i resten av Skåne.
Framöver kommer det att krävas fortsatta
kraftansträngningar i Malmö stads organisation
för att ta vara på de möjligheter som finns i
regionen då dessa skulle kunna bidra till att fler
Malmöbor kommer i arbete.

Flera av stadens nämnder anger att Malmös
befolkningsutveckling kommer att påverka den
kommunala verksamheten framöver.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser
svårigheter att prognostisera hur det blir med

En bransch som drabbats särskilt hårt är turism-
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migrationen och konstaterar också att
osäkerheten kring en eventuell avveckling av
Lagen om eget boende (EBO-lagen) gör att det
är svårt att bedöma mottagandet av nyanlända i
Malmö under de kommande åren.
Fritidsnämnden lyfter fram att en ökande
befolkning kommer att medföra ett ökat behov
av fritidsaktiviteter och ett ökat antal flexibla
aktivitetsytor. Förskolenämnden bedömer att
förskolan står inför ett minskat antal barn de
närmsta åren vilket ställer krav på anpassning av
verksamhetens omfattning när det gäller både
personal och lokaler. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden bedömer att det är först efter
2023 som ökningen av gruppen 80 år och äldre
tar fart i Malmö men att nämnden redan nu
behöver förbereda sig.

inom en verksamhet utan tillstånd. Detta innebär
att kommunen med kort varsel, med hänvisning
till kommunens basansvar för insatsen personlig
assistans, kan behöva anordna assistans för en
person som anlitat en anordnare som blivit av
med tillståndet. Behovet av utökad beredskap kan
framöver leda till ökade kostnader och också
påverka personalplaneringen.

Kommunstyrelsen lyfter fram att den statliga
detaljstyrningen ökar. Detta påverkar
kommunernas handlingsutrymme och
konsekvenserna av statens agerande kan i
grunden påverka kommunernas möjligheter att
driva en effektiv verksamhet anpassad till de
förutsättningar som finns lokalt.
Statens utredning kring samsjuklighet
överlämnade sitt förslag i november 2021.
Utredningen handlar om samordnade insatser för
personer med missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos. Förslaget innebär att hälsooch sjukvården ska ansvara för all medicinsk,
psykologisk och psykosocial behandling för
samtliga psykiatriska diagnoser – inklusive
missbruk och beroende. Om förslaget antas av
regeringen kommer arbetsmarknads- och
socialnämnden under perioden 2022–2024 att
behöva arbeta med att förbereda för en
betydande förändring i verksamhetens inriktning.

Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft 1
januari 2023 och förväntas bland annat främja det
förebyggande arbetet och förenkla
biståndsgivningen. Arbetsmarknads- och
socialnämnden bedömer att den nya
socialtjänstlagen kommer att medföra ökade
kostnader initialt, möjligen redan under 2022,
som kommunen behöver kompenseras för.
Även hälsa-, vård och omsorgsnämnden kommer
att påverkas av en ny socialtjänstlag men också av
andra föreslagna eller beslutade förändringar:
exempel är äldreomsorgslagen, lag om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och en proposition rörande fast omsorgskontakt i
hemtjänsten. Dessa förändringar kommer att
påverka nämndens arbete inom ett flertal
områden som påverkar behovet av kompetens
och resurser. Nya lagar, till exempel
socialtjänstlagen, kommer att ställa krav på
kommuner att löpande leverera en mängd
uppgifter som verksamhetssystemen inte klarar
av idag. Anskaffning och utveckling av
ändamålsenliga verksamhetssystem bedöms vara
ett komplext uppdrag som är förenat med höga
kostnader.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som
ska ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa
förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap
för samtliga skolformer utom förskolan och den
kommunala vuxenutbildningen. Utredningens
slutsatser presenteras senast i maj 2022 och kan
få stora konsekvenser för skolan. Därutöver finns
det också fler nationella utredningar som kan
komma att påverka grundskolenämndens
verksamheter kommande år: exempel är en
utredning om tioårig grundskola, en utredning
om skolsegregation och flera statliga utredningar
som föreslår en stärkt statlig styrning av skolan.

Ändringar i Lagen om stöd och service (LSSlagen) och socialförsäkringsbalken trädde i kraft 1
november 2021. Ändringarna gjordes för att
förhindra att en assistansberättigad ska kunna få
ersättning för personlig assistans som utförts

Digitalisering är verksamhetsutveckling med stöd
av IT. På välfärdsområdet och i den kommunala
organisationen bär digitaliseringen med sig stora
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möjligheter och inom Malmö stad finns flera
tjänster och plattformar tillgängliga för att stötta
kommunens verksamheter. Exempel på tjänster
och områden som planeras framöver är mobil
dokumentation, E-lås, digital arkivering och olika
e-tjänster. Kommunen utvecklas hela tiden inom
digitaliseringsområdet och en ökad användning
av digitala hjälpmedel och verktyg kommer
framöver att ställa högre krav på
kompetensutveckling och medarbetares digitala
kompetens.

förskolelokaler, avveckling av lokaler med brister,
avstånd till förskola, geografisk balans i
fördelning av platser och kostnadsutveckling för
nybyggnationer. Inför 2022 finns tillräckligt med
förskoleplatser för att täcka behoven i staden
som helhet, även om det finns platsbrist i vissa
områden. En fortsatt avveckling av lokaler med
brister innebär att kapacitetsbehovet behöver
följas särskilt noga.
I grundskolan ställer befolkningsutvecklingen
fortsatta krav på en utbyggnad av skolplatser
även om antalet barn i grundskoleåldern ökar i
lite långsammare takt än tidigare. Behovet av
skolplatser ökar i flera delar av staden men det är
primärt i de delar av staden där utbyggnadstakten
av bostäder är störst som nya skolor tillskapas.

Nära vård är en reform initierad av staten och
utgör en genomgripande förändring av hälsooch sjukvården på nationell, regional och
kommunal nivå. Reformen syftar till ett mer
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. För att
kunna möta framtidens befolkningsmässiga
utmaningar och samtidigt erbjuda vård med hög
kvalitet måste hela hälso- och sjukvårdsapparaten
bli bättre på att dra nytta av ny teknologi och nya
arbetssätt. Själva omställningsarbetet pågår fram
till 2027 och berör Malmö stads tre
socialnämnder (hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden).

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer
antalet ungdomar i gymnasieålder att öka med
drygt 30 % fram till 2030. De kommande årens
ökning ställer krav på att utforma en växande
utbildningsorganisation. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden uppger att nämndens
lokalbestånd idag är otillräckligt men det ska i ett
första steg nyttjas fullt ut genom ett effektivt
lokalutnyttjande.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har två nya
särskilda boenden som planeras vara klara för
inflyttning hösten 2022. Lokalerna kommer att
vara anpassade för en modern vård och omsorg.

Kulturnämnden planerar att under hösten 2022
lansera ett kulturellt basutbud för barn och unga
både på skoltid och fritid. Satsningen innebär att
alla barn från förskola till gymnasiet varje läsår
garanteras möjligheten att ta del av ett
kulturutbud från någon av stadens kulturaktörer.
Arbetet bedrivs i samarbete med stadens
scenkonstbolag och kommunens tre
skolnämnder. Med ett effektivt och samordnat
utbud på skoltid är tanken att frigöra resurser för
att satsa på kompensatoriska satsningar på
fritiden där stora behov finns.

För sjunde året i rad redovisar såväl
kommunkoncernen som Malmö stad ett större
överskott i bokslutet. I huvudsak består årets
överskott av tre delar, högre skatteintäkter,
exploaterings och realisationsvinster samt
överskott i nämndernas verksamhet. Bland
bolagen är det framför allt MKB Fastighets AB
och Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) som de
senaste åren lämnat större positiva resultat.

Ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning
för att kunna bedriva en bra kommunal
verksamhet. Flera nämnder lyfter frågor rörande
utveckling av deras lokaler som en viktig aspekt i
planeringen framåt.

Det kan konstateras att Malmö stad går in i 2022
med en relativt stark ekonomisk ställning. För
åren framöver kvarstår dock bilden från tidigare
bedömningar av den långsiktiga finansiella
utvecklingen. Det ekonomiska utrymmet i kronor
kommer även fortsättningsvis att öka i takt med
att befolkningen växer men skatteunderlagets

I förskolenämndens lokalbehovsplan 2022–2031
är prioriterade områden bland annat likvärdiga
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ökningstakt avtar på längre sikt samtidigt som
statsbidragen förväntas ligga på en lägre nivå.
Utmaningen är att utrymmet inte ökar i samma
takt som befolkningens behov. Det beror
framför allt på att andelen i befolkningen i
arbetsför ålder minskar och att andelen barn och
ungdomar samt den äldre befolkningen ökar.

Malmö stads förvaltningar, bolag och
kommunalförbund står i likhet med andra
kommuner och arbetsgivare inför en stor
kompetensutmaning framöver. Efterfrågan på
välfärdstjänster stiger samtidigt som det råder
brist på arbetskraft både i välfärden och inom
andra branscher på arbetsmarknaden. Framför
allt råder brist inom yrken med utbildningskrav
och medarbetare med hög kompetens. För att
klara utmaningen krävs prioriteringar, där
tillgängliga resurser och medarbetarnas
kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt.

En ren framskrivning av skatteintäkter och
kostnader utifrån befolkningsutvecklingen kan
innebära ett behov av effektiviseringar framöver
eller krav på ökade intäkter. Dessutom finns en
risk att kostnaderna inom vissa områden kommer
att öka mer än vad som kan beräknas utifrån
demografiska förändringar. Det kan bero på
ökade ambitionsnivåer inom olika områden eller
att kravet på välfärdstjänster ökar i samhället.

Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en viktig
förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är
svåra att förutspå och osäkerheten inför
framtiden kvarstår. Insikten om att samhället kan
förändras snabbt har blivit tydligt och att planera
för de år som kommer innebär en osäkerhet och
kräver beredskap och flexibilitet. Det har varit ett
ansträngande år för många medarbetare och
chefer och det kan komma att bli en utmaning att
hantera konsekvenserna av den ökade belastningen.

Det råder fortsatt osäkerhet i vilken omfattning
coronapandemin kommer att påverka
kommunkoncernens ekonomi framöver.
Smittspridningen tog ny fart under vintern 2021
och pandemin har redan påverkat de första
månaderna av 2022, även om de flesta
pandemirelaterade restriktioner hävdes den 9
februari. Det är viktigt att följa pandemins
påverkan på kommunkoncernens ekonomi även
under år 2022, särskilt avseende de nämnder som
rapporterat om större negativa effekter av
coronapandemin på sin ekonomi. För bolagen är
det framför allt utvecklingen av intäkter som
behöver följas, exempelvis bolagens intäkter för
kryssningsverksamhet (Copenhagen Malmö Port
AB) samt biljettintäkter avseende kultur- och
parkeringsverksamhet (Malmö Live Konserthus
AB, Malmö Stadsteater AB samt Malmö
kommuns Parkering AB).

Det moderna arbetslivet, efter pandemin, innebär
nya utmaningar som också innehåller nya
möjligheter. Inte minst med den digitala
utvecklingen som skett under senaste åren.
Framtiden är oklar men det är viktigt att fortsätta
att gemensamt utmana och utveckla framtidens
arbetsplats för att möta framtidens utmaningar.
Erfarenhet från de senaste åren visar till exempel
på att arbetsuppgifter som varit plats- och
tidsberoende numera kan utföras oberoende av
tid och rum.

Såväl nämnder som bolag och kommunalförbund
planerar för stora investeringsvolymer under
kommande år. Malmö stad växer vilket ger
upphov till ett ökat investeringsbehov i bland
annat bostäder, lokaler för samhällsservice,
infrastruktur och exploatering. Investeringarna i
bolag och kommunalförbund avser framför allt
VA-anläggningar och bostäder. De ökade
investeringarna kommer att innebära ett ökat
finansieringsbehov främst i form av ökad
upplåning.

Flera bolag, förvaltningar och kommunalförbund
lyfter vikten av att arbeta med och utveckla
kulturen i organisationen, med fokus på tillit.
Hög nivå av tillit ses som en förutsättning för
mindre stress, mer engagemang och högre
produktivitet.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022
bedöms påverka Sverige och Malmö stad
framöver. Det säkerhetspolitiska läget för Sverige
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liksom för övriga Europa har förändrats.
Försvarsmakten beskriver hotbilden mot Sverige
som bred och komplex och är i dag samtidigt
politisk, ekonomisk och militär. Exempel på
möjliga konsekvenser är informationspåverkan,
cyberattacker och störningar i försörjning av
varor och tjänster.

En direkt följd av kriget och de sanktioner som
riktats mot Ryssland är att priserna på olja, gas
och kol stigit kraftigt, vilket också lett till
generellt högre energipriser för hela samhället.
Detta tillsammans med minskad import av vissa
livsmedel och konstgödsel kan förväntas leda till
stigande livsmedelspriser. Högre priser på energi
och livsmedel är inflationsdrivande vilket redan
påverkat de långa räntorna som är på väg uppåt
och inflationstrycket skulle kunna leda till att
Riksbanken tvingas höja reporäntan tidigare än
vad som aviserats. I vilken utsträckning det
kommer att påverka Malmö stads ekonomi är i
nuläget svårt att bedöma men kommer löpande
att analyseras.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera
massflyktsdirektivet. Det innebär att flyende från
Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta ger den
flyende möjlighet att få hjälp med boende, rätt att
arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till
skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd.
Malmö liksom övriga Sverige kan förväntas få ett
ökat flyktingmottagande till följd av konflikten,
men i dagsläget går det inte att förutsäga i vilken
omfattning. För att möta den uppkomna
situationen har beslut tagits om att aktivera en
kommunövergripande inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) för migrationsfrågan i
Malmö stad där frågor som berör Malmö stads
verksamheter kommer att hanteras.
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Räkenskaper

Här redovisas kommunens och de sammanställda räkenskapernas resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Med de sammanställda räkenskaperna avses den
kommunala koncernen där också kommunens bolag och kommunalförbund ingår. Kapitlet
innehållet också tillämpade redovisningsprinciper. Räkenskaperna är upprättade enligt god
redovisningssed och utifrån rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

I detta avsnitt redovisas resultaträkning för
kommunen och den kommunala koncernen.

I detta avsnitt redovisas balansräkning för
kommunen och den kommunala koncernen.

Här redovisas kassaflödesanalys för kommunen
och den kommunala koncernen.

Här lämnas upplysningar i form av noter enligt
lagkrav och rekommendationer. Här ges också en
beskrivning av stadens principer för redovisningen.
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av pensionsåtaganden där kommunen redovisar
enligt blandmodellen och bolagen redovisar
enligt fullfonderingsmodellen.

I de sammanställda räkenskaperna ska
kommunala koncernföretag ingå där kommunen
har ett betydande inflytande. Betydande
inflytande definieras som bolag i vilka Malmö
stad, direkt eller indirekt, innehar minst 20 % av
rösterna i en annan juridisk persons beslutande
organ.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om
inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den
normgivning som gäller för övriga sektorer i
samhället och som innefattas i begreppet god
redovisningssed. Detta innebär bland annat att:
•

Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

•

Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta.

•

Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.

•

Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.

I de sammanställda räkenskaperna ingår Malmö
Stadshus AB som ägs till 100% av Malmö stad.
Malmö Stadshus AB äger i sin tur samtliga aktier
i Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus
AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB,
Malmö kommuns Parkering AB,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd
AB och MKB Fastighets AB. Minc i Sverige AB
och Boplats Syd AB ingår inte i de sammanställda
räkenskaperna eftersom bolagen faller under
gränsvärdena, se nedan. Delägda bolag som ingår
i de sammanställda räkenskaperna är Sydskånes
avfallsaktiebolag (SYSAV), Sydvatten AB,
Copenhagen Malmö Port AB samt
kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.
Enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper,
behöver ett enskilt företag inte omfattas av de
sammanställda räkenskaperna om det är utan
väsentlig betydelse för kommunen. Obetydlig
omfattning definieras som företag där den
kommunala koncernens andel av omsättning eller
omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Den sammanlagda
kommunala koncernens andel av omsättningen
eller omslutningen hos de företag som undantas,
får dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Detta innebär att Medeon
AB, Minc i Sverige AB och Boplats Syd AB inte
ingår i de sammanställda räkenskaperna trots att
Malmö stads ägarandel direkt eller indirekt via
Malmö Stadshus AB överstiger 20 % i bolagen.

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla
sammanställda räkenskaper för den kommunala
koncernen. Den kommunala koncernen utgörs av
kommunen tillsammans med de kommunala
koncernföretagen. Syftet är att ge en samlad bild
av kommunens och de kommunala
koncernföretagens verksamhet och ekonomiska
ställning.
Bolagens årsredovisningar är upprättade enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 om årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Kommunalförbund lyder under samma
redovisningsnormering som kommunen. Vid
avvikelse i redovisningsprincip mellan kommun
och bolag är kommunens redovisningsprinciper
vägledande för upprättandet av sammanställda
räkenskaper. Undantag för detta är redovisning

Utöver ovanstående ingår inte heller följande
juridiska personer i Malmö stads sammanställda
räkenskaper:
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•

Stiftelser, på grund av att deras
verksamhet är av obetydlig omfattning
enligt definitionen ovan.

•

Driftredovisning som, per
ansvarsområde, redovisar utfall mot
budget.

•

Donationer

•

•

Bolag som är vilande (AB Folkets Park,
Kungsparken AB och Malmö Frihamn
AB)

Investeringsredovisning som, per
ansvarsområde, redovisar årets
investeringsutgift i jämförelse mot
beslutad investeringsbudget. För större
investeringsprojekt som pågår under
flera år redovisas beslutad totalutgift,
beräknad totalutgift samt utfall till och
med 2021.

I not 13 Finansiella anläggningstillgångar finns
mer utförlig tabell över bolag som ägs av
kommunkoncernen och av Malmö stad.

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då
vara levereras, tjänst utförs eller händelse
inträffar.

Ägarandel i Räddningstjänsten Syd och VA SYD
beräknas efter antalet invånare i
kommunalförbundens respektive
medlemskommun och omräkning görs varje år.
Malmö stads ägarandel har förändrats mellan
2020 och 2021 i båda kommunalförbunden,
vilket innebär att utgående balans 2020 och
ingående balans 2021 inte överensstämmer.

Löner och ersättningar till personal periodiseras.
Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för
jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej
uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad
ferielön respektive uppehållslön för lärare och
övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden
beräknas individuellt för samtliga
personalkategorier. Sociala avgifter beräknas
utifrån kommande års nivå.

Jämförelsetalen för år 2020 baseras på fastställda
bokslut och har i förekommande fall justerats.
Från och med 2021 aktiveras inte längre
ränteutgifter för pågående investerings- och
exploateringsprojekt inom Malmö stad. Undantag
gäller för pågående investeringsprojekt inom
hamnverksamhet där ränteutgifter fortsatt
aktiveras.

Malmö stad redovisar samtliga leasingavtal som
operationella. Arbete pågår med att
omklassificera kommunens leasingavtal och långa
hyresavtal så att redovisningen från och med
2022 följer normgivningen enligt LKBR och
RKR R5 Leasing. Inom kommunkoncernen
redovisar Copenhagen Malmö Port AB finansiell
leasing i enlighet med K3.

Kommunen eller kommunkoncernen har i övrigt
inte ändrat några redovisningsprinciper eller
beräkningsmetoder jämfört med
årsredovisningen 2020.

För poster i balansräkningen som avser tillgångar,
avsättningar och skulder i utländsk valuta har
dessa omräknats till svenska kronor enligt
balansdagens kurs om kursdifferensen är
väsentlig. Balansdagens kurs har hämtats på
Riksbankens webbplats och utgör ett medelvärde
av olika bankers köp- och säljkurser.

I redovisningsmodellen ingår:
•

Resultaträkning som visar periodens
intäkter och kostnader samt förändring
av eget kapital.

•

Balansräkning som visar den ekonomiska
ställningen på bokslutsdagen.

•

Kassaflödesanalys som visar hur
verksamheten har finansierats.

För immateriella- och materiella
anläggningstillgångar sker avskrivning för den
beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet
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exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form
av mark, konst och pågående arbeten görs inga
avskrivningar.

Inom kommunkoncernen aktiveras ränteutgifter i
bolagen MKB Fastighets AB och Malmö
kommuns Parkering AB.

Avskrivning beräknas och bokförs från och med
månaden efter anskaffning eller att tillgången
tagits i bruk.

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som
extraordinära under 2021 eller 2020.

I Malmö stad tillämpas komponentavskrivning
för byggnader och tekniska anläggningstillgångar
med avskrivningstider enligt nedan:

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod som överstiger
tre år samt ett anskaffningsvärde exklusive
mervärdesskatt som uppgår till minst ett halvt
basbelopp klassificeras som anläggningstillgång.
Detta gäller för materiella- och immateriella
anläggningstillgångar samt för finansiella
leasingavtal i den mån de skulle förekomma.
Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen
upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar består av
utgifter för engångslicenser i samband med
implementering av större IT-system.

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår
i de sammanställda räkenskaperna och som
innehar anläggningstillgångar med identifierbara
komponenter med olika nyttjandeperioder
tillämpar komponentavskrivning.

Investeringsbidrag från offentlig aktör tas upp
som förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över
anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att
matcha avskrivningarna.

Eftersom respektive bolag gör sin egen
komponentindelning finns inget enhetligt
regelverk. Byggnader är indelade i komponenter
med avskrivningstid mellan 5 – 100 år.

Enligt de redovisningsprinciper som gäller
koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärden minskas med eventuella
investeringsbidrag före beräkning av
avskrivningar. Om koncernföretagens
redovisningsprinciper avviker från kommunens,
ska dessa enligt RKR R16 Sammanställd
räkenskaper, justeras så att de överensstämmer
med kommunens redovisningsprinciper före det
att konsolidering görs.

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKR:s
decemberprognos i enlighet med RKR R2
Intäkter.
Inom Malmö stad är det från och med 2021
endast pågående investeringsprojekt inom
hamnverksamhet med en löptid överstigande sex
månader som påförs ränteutgifter. Aktivering av
ränteutgifterna görs med stöd av 7 kapitlet 2 §
tredje stycket i LKBR. Räntan för aktiverade
ränteutgifter beräknas utifrån
kommunkoncernens upplåningskostnader.

Ersättningar avseende gatukostnadsersättning
och exploateringsbidrag redovisas inom tekniska
nämndens ansvarsområde. För åren 2020 och
2021 har redovisningen av dessa intäkter
korrigerats på kommunövergripande nivå så att
kommunens externredovisning överensstämmer
med normgivningen enligt RKR R2 Intäkter.
Detta innebär att erhållen gatukostnadsersättning
intäktsredovisas i den takt som motsvarar
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färdigställandet av de investeringar för vilka de
erhållits. Som långfristig skuld redovisas erhållen
gatukostnadsersättning där investering ännu inte
är genomförd.

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:

Inom tekniska nämndens ansvarsområde
redovisas intäkter avseende
gatukostnadsersättning enligt tidigare regelverk,
det vill säga att erhållen gatukostnadsersättning
redovisas som långfristig skuld och upplösning
sker takt med att avskrivning sker. Från och med
1 januari 2022 kommer redovisningen inom
tekniska nämndens ansvarsområde att anpassas
till gällande normering.
Enligt LKBR kan bidrag till statlig infrastruktur,
under förutsättning att de faller inom ramen för
lagen om vissa kommunala befogenheter
(2009:47), antingen redovisas som en kostnad i
resultaträkningen i samband med att beslut fattas
eller redovisas i balansräkningen under posten
Bidrag till statlig infrastruktur. Kommunen avgör
vid beslutstillfället på vilket sätt bidraget ska
redovisas. Om bidraget redovisas i
balansräkningen får det lösas upp under högst 25
år. Kommunfullmäktige har 2011, 2017 och 2018
beslutat om bidrag till statlig infrastruktur
avseende Malmöringen på sammanlagt 108 mnkr.
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur ska lösas
upp på 25 år från respektive beslutsdatum. För
mer information se not 14. I de fall utbetalning
av bidrag till statlig infrastruktur ska göras framåt
i tiden redovisas också beloppet som en
avsättning i balansräkningen. Innehåller avtalet en
indexklausul görs årliga indexuppräkningar av
redovisad avsättning och i förekommande fall
även nuvärdesberäkning. Den årliga
indexuppräkningen redovisas även som en övrig
finansiell kostnad i resultaträkningen.

•

Pensionsförmåner som intjänats före år
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

•

Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och
med år 1998 redovisas i balansräkningen
som avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser.

•

Större delen av pensionsförmåner
intjänade från och med år 2000 får
personalen placera individuellt. Beloppet
redovisas som kortfristig skuld tills
utbetalning sker. När det gäller
förmedling enligt KAP-KL sker
utbetalning en gång per år vilket inträffar
i slutet av mars året efter intjänandet. För
AKAP-KL sker utbetalning kvartalsvis
där kvartal 1 och 2 är betalda under 2021
medan kvartal 3 och 4 faktureras i mars
respektive juni kommande år.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i
kommunen är värderade enligt RIPS19 (Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld) i enlighet med
RKR R10 Pensioner. Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, ska varje år fastställa vilka
beräkningsgrunder som ska gälla vid värderingen.
Rätt till visstidspension och
omställningsstöd (i enlighet med OPF-KL) för
förtroendevalda redovisas som
ansvarsförbindelse eftersom det inte bedöms
sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. När det bedöms som troligt att
utbetalning kommer att ske, redovisas posterna
istället som avsättning.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
är upptagna till det belopp varmed de beräknas
inflyta.

Avsättningar kan endast göras för legala
förpliktelser. Enligt LKBR utgör en avsättning en
skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt
eller belopp.

Fakturafordringar inom Malmö stad anses som
osäkra om de ej betalats inom 60 dagar efter
förfallodatum.

För avsättningar inom Malmö stad som
överstiger 5 mnkr och / eller som ska regleras
om 3 år eller senare görs nuvärdesberäkning.
Vissa avsättningar ska även indexberäknas när det
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gäller förpliktelser med bakomliggande avtal, som
anger att indexuppräkning eller annan
uppräkning ska göras.

Proportionell konsolidering tillämpas vilket
innebär att i redovisningen ingår endast så stor
del av företagens resultat- och balansräkning som
svarar mot kommunens ägarandel.

Finansiella skulder delas in i kortfristiga
respektive långfristiga skulder. Enligt RKR R7
Finansiella tillgångar och finansiella skulder, ska
en skuld klassificeras som kortfristig när den
förfaller till betalning inom tolv månader räknat
från balansdagen eller förväntas bli betald inom
det normala förloppet av kommunens
verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska
klassificeras som långfristiga.

Intressebolag som ingår i koncernredovisningen
avseende Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I de
sammanställda räkenskaperna redovisas
koncernens andel av intresseföretagens
nettotillgångar i finansiella anläggningstillgångar. I
resultaträkning redovisas resultatandel i
intresseföretag på raden för finansiella intäkter. I
övriga fall där det finns underkoncerner har
underkoncernernas bokslut konsoliderats i sin
helhet eftersom företagen i dessa underkoncerner
består av helägda företag som ej varit föremål för
interna förvärv.

Den del av Malmö stads långfristiga lån som
förfaller till betalning under nästkommande år
beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas
till mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna
del av lånen klassificeras därför som fortsatt
långfristig i redovisningen. Räntebindningstid och
förfallostruktur avseende långfristig upplåning
framgår av not 21 Långfristiga skulder.

För övriga dotterföretag har Malmö stads
(moderföretagets) bokförda värden på aktier i
dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens
egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar
och skulder mellan företagen i de sammanställda
räkenskaperna har eliminerats proportionellt mot
aktieandelens storlek.

All utlåning till samtliga helägda bolag och
kommunalförbund sker genom Internbanken på
stadskontorets ekonomiavdelning. Dessa
organisationer erbjuds lån och placeringar till
marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott,
amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats
till dessa organisationer.

Dotterföretagens obeskattade reserver har i
balansräkningen betraktats dels som eget kapital
(79,4 %), dels som latent skatt (20,6 %). I
resultaträkningen har dotterföretagens
bokslutsdispositioner exklusive latent skatt
återförts och ingår i posten Förändring av eget
kapital.

Finansverksamheten inom kommunkoncernen
grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella
föreskrifter samt kommunstyrelsens finanspolicy.
Staden utnyttjar finansiella derivatinstrument i
syfte att säkra positioner avseende valutakursoch ränteförändring. I enlighet med RKR R8
Derivat och säkringsredovisning ska utestående
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta
värdets princip så länge säkringen bedöms vara
effektiv. Köp eller försäljning av finansiella
tillgångar eller skulder redovisas på likviddagen.
Finansiella omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder värderas till anskaffningsvärdet.
Eventuella emissionsutgifter och liknande
transaktionsutgifter periodiseras över löptiden för
den underliggande affären.

Som jämförelsestörande betraktas post som är
sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp. Jämförelsestörande poster
särredovisas, när dessa förekommer, i not till
respektive post i resultaträkningen.
Kommunens intäkter och kostnader för 2021 har
fortsatt att påverkas av coronapandemin även om
påverkan inte varit lika stor som under 2020.
Som kompensation för merkostnader i samband
med coronapandemin har kommunen även 2021
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erhållit ökade intäkter från staten samtidigt som
kommunens intäkter i andra delar har minskat till
följd av coronapandemin. Även kommunens
kostnader har påverkats exempelvis genom
merkostnader för att klara av att bedriva
verksamheten under pandemin. På grund av
pandemin har en del av den planerade
verksamheten inte kunnat genomföras eller har
fått genomföras på annat sätt vilket har medfört
att kommunens kostnader inom dessa områden
minskat. Eftersom både intäkter och kostnader
påverkats under 2021 och 2020 av pandemin har
Malmö stad valt att inte redovisa några enskilda
poster som jämförelsestörande.
Regeringen har i februari 2022 fattat beslut om
att återinföra ersättning till arbetsgivare för
sjuklönekostnader över normalnivå att gälla
retroaktivt från och med 1 december 2021.
Då det på balansdagen inte fanns något beslut
har kommunen inte bokat upp någon upplupen
ersättning för denna period.
För avsättningar överstigande 5 mnkr och där
utbetalning förväntas ske om 3 år eller senare
görs nuvärdesberäkning. Vid nuvärdesberäkning
har följande kalkylräntor använts:
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I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos MKB
Fastighets AB och VA SYD.

Fastighetsavgift

Av Malmö stads ränteintäk t på utlåning, 128 mnk r (139 mnk r),
avser 127 mnk r (138 mnk r) k oncernbolag enligt följande:
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Inga nedskrivningar har gjorts av förvärvade
immateriella anläggningstillgångar. i
kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. avvikelsen finns hos MKB
Fastighets AB.

I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA SYD.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2020 med ingående balans 2021,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA SYD.

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna med 11 mnkr (10 mnkr). Total
försäljningssumma är 588 mnkr (711 mnkr) och
redovisas enligt följande:
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Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar 560 mnkr (659 mnkr) fördelas
enligt följande:

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande större poster:

I anskaffningsvärdet för mark, byggnader, och
tekniska anläggningar ingår under året 0 mnkr (13
mnkr) i aktiverade räntor.

Inga nedskrivningar har gjorts av maskiner och
inventarier.

Inga nedskrivningar har gjorts under året på
mark, byggnader och tekniska anläggningar.

I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA SYD.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2020 med ingående balans 2021,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA SYD.
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Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar -15 mnkr (-6 mnkr) fördelas enligt
följande:
Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande större poster:

.
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TOTALT KOMMUNKONCERNEN

144

134

TOTALT MALMÖ STAD

441

441
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Kommunfullmäktige har beslutat om
medfinansiering av Malmöringen genom bidrag till
statlig infrastruktur. Bidragen redovisas i
balansräkningen och beslutad medfinansiering
per år redovisas nedan. Bidragen ska lösas upp
under 25 år.

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna. Total försäljningssumma
inklusive upplösning av gatukostnadsersättningar
för färdigställda projekt är 542 mnkr (463 mnkr)
och redovisas enligt följande:

Totalt redovisade exploateringsvinster är 500
mnkr (426 mnkr) och fördelas enligt följande:
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förvaltningsberättelsen. Avsättningen förutsätter
att kommunfullmäktige godkänner detta i
samband med att årsredovisningen fastställs.
Justering av eget kapital år 2020 består av:
Sammantaget har 36 mnkr (38 mnkr)
omklassificerats från mark, byggnader och
tekniska anläggningar (anläggningstillgång).

Kortfristig placering i kommunkoncernen avser
Räddningstjänsten Syd.

Malmö stad redovisar som avsättning för
pensioner och liknande förpliktelser garanti- och
visstidspensioner samt pensionsförmåner
intjänade från och med år 1998. I årets bokslut
ingår 125 mnkr som avser ändrat
livslängdsantagande i RIPS (riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld).
Beräkningsgrund för pensioner framgår av
avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 106.
Enligt de av kommunfullmäktige antagna
riktlinjerna för resultatutjämningsreserv kan för
2021 avsättning ske med 657 mnkr, se
balanskravsutredningen som redovisas i
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Avser beräknade kostnader för avhjälpandet av
identifierade markföroreningar i bygg- och
exploateringsområden.

•

42 mnkr avser åtgärder för att möjliggöra
persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.

•

19 mnkr avser Malmö stads
delfinansiering av Lommabanans
utbyggnad i enlighet med
överenskommelse i Sverigeförhandlingen.

Övriga avsättningar i Malmö stad innehåller
främst reserveringar för kostnader som uppstått i
samband med att avtal träffats om framtida
åtaganden. Tidigare års avsättning för framtida
skattekonsekvens av lån utlämnat till Malmö
stadshus (123 mnkr år 2020) bedöms som mindre
sannolik och har återförts. Förpliktelsen har
klassificerats som en ansvarsförbindelse och
beskrivs i not 25.
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Upptagna lån innehåller periodiserade kursdifferenser om 110 Mkr (130 Mkr)

Av Malmö stads långfristiga lån avser 1 316 mnkr
(776 mnkr) upplåning via det internationella
certifikatprogrammet (ECP), 651 mnkr (900
mnkr) avser upplåning via det svenska
certifikatprogrammet, 2 143 mnkr (2 000 mnkr)
avser bilateral upplåning med EIB och CEB och
9 880 mnkr (10 424 mnkr) avser
obligationsupplåning. Resterande del av Malmö
stads långfristiga lån avser ett ränte- och
amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA
SYD om 141 mnkr, motsvarande aktieinnehav i
Sydvatten AB. Under året har det skett en ökning
av vidareutlåningen med 1 044 mnkr, en
minskning av likviditeten (exklusive kommunala
bolags och kommunalförbunds saldon på
bankkonton) med 260 mnkr, samt en ökning av
nettofordran med 895 mnkr, vilket resulterat i en
minskning av upptagna lån med 110 mnkr. Den
del av de långfristiga lånen som förfaller till
betalning under nästkommande år beräknas
refinansieras i sin helhet och omfattas till 100 %
av underliggande likviditetsreserver och/eller
kreditlöften.

Derivatinstrument används i syfte att ränte- och
valutasäkra underliggande lån. Malmö stads
derivatportfölj, inklusive koncerninterna derivat
med MKB Fastighets AB om 4 400 mnkr (4 700
mnkr), uppgick per 2021-12-31 till 16 100 mnkr
(14 300 mnkr), varav 3 400 mnkr (2 800 mnkr)
avsåg valutasäkring av utlandslån. Malmö stads
marknadsvärde översteg det nominella värdet
med 30 mnkr, varav 5 mnkr avser koncerninterna
derivat med MKB Fastighets AB.
Marknadsvärdena har inte påverkat resultatet för
Malmö stad, eftersom hanteringen av
räntederivat bedöms uppfylla kraven på effektiv
säkring av ränterisk enligt RKR R8 Derivat och
säkringsredovisning.

För information om kommunfullmäktiges
beslutade låneramar hänvisas till not 13 gällande
finansiella anläggningstillgångar.

*Uppgifter om kommunkoncernens lånestruktur saknas per 2020-12-31
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Erhållna offentliga investeringsbidrag redovisas
som långfristig skuld och periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
Erhållen gatukostnadsersättning redovisas som
långfristig skuld för ännu ej färdigställda
investeringar och intäktsförs i takt med
färdigställandet. Se not 1, Redovisningsprinciper,
gällande ändrad redovisningsprincip för
gatukostnadsersättning.

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick
vid årsskiftet till 621 mnkr (735 mnkr) varav 373
mnkr (364 mnkr) var utnyttjade.
Kommunkoncernen
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Malmö stads beslutade borgensåtaganden
uppgick vid årsskiftet till 1 586 mnkr (1 528
mnkr) varav 1 043 mnkr (1 007 mnkr) var
utnyttjade.
Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av
kommunala bolag om 744 mnkr (701 mnkr) avser
Sydvatten AB.
Malmö stad

* I posten övrigt ingår ändrat livslängdsantagande i
RIPS (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) med
122 mnkr. SKR fattade beslut om ändrat
livslängdsantagande i RIPS den 23 april år 2021.
Ökningen beror på flera faktorer bland annat blir
ökningen större för män och för yngre anställda.

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska
redovisas som ansvarsförbindelse enligt den
kommunala redovisningslagen. Av ansvarsförbindelsens belopp avser 4 755 mnkr (4 870
mnkr) sådana pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal. Därutöver redovisas 46 mnkr (44
mnkr) avseende 31 (31) förtroendevalda med rätt
till visstidspension med avgångsvederlag,
avgångsersättning med omställningsvederlag eller
omställningsstöd. I samtliga belopp ingår
löneskatt.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av
avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 106105.
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samtliga aktier i bolaget om säljaren kräver detta.
Enligt bolagets årsredovisning per 2020-12-31
uppgick fastighetens bokförda värde till 515
mnkr (528 mnkr) och långfristiga skulder till 427
mnkr (449 mnkr).
Övriga ansvarsförbindelser utöver
borgensförbindelser i kommunkoncernen uppgår
till 94 mnkr (11 mnkr) och i Malmö stad till 90
mnkr (6 mnkr).

Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen
som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa
om avtalets innebörd. Malmö stad gör
bedömningen att det är ytterst osannolikt att
säljoptionsavtalet kommer att utlösas samt att i
det fall avtalet skulle utlösas kommer kommunen
att erhålla motsvarande tillgång i form av
fastigheten.

Malmö stad har lämnat lån till Malmö Stadshus
AB. Det finns en viss risk att lånet skulle kunna
bedömas som skattepliktig ersättning till bolaget.
Ansvarsförbindelsen avser de två senast
föregående inkomståren. Risken för en framtida
skattekonsekvens bedöms dock som mindre
sannolik. Tidigare gjordes bedömningen att
skatterisken utgjorde en legal förpliktelse och
redovisades som avsättning. Bedömningen tog då
hänsyn till de tre föregående inkomståren.
Nuvarande bedömning grundar sig i att ett beslut
(omprövning) som är till nackdel för den som
beslutet gäller ska meddelas inom två år från
utgången av det kalenderår
då beskattningsåret har gått ut.

Maskiner och inventarier

Malmö stad är part i tvister och förhandlingar där
anspråk framförts mot staden. I dessa tvister
finns risk för att staden ska förpliktigas att betala
ut ersättningar, men det bedöms för närvarande
som mindre sannolikt.
Hyresavtal

Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten
Orkanen 1 i Malmö. Kommunfullmäktige har
2003 godkänt ett säljoptionsavtal avseende
fastigheten. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin
tur ägs av en stiftelse. Innebörden av
säljoptionsavtalet är att under vissa, angivna
förutsättningar är kommunen skyldig att förvärva
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Kostnaderna för räkenskapsrevision avser de
kommunala revisorernas kostnader för
granskning av bokföring, delårsrapport samt
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Malmö stads VA-verksamhet drivs i regi av
kommunalförbundet VA SYD. Malmö stads
andel i kommunalförbundet ingår i de
sammanställda räkenskaperna för
kommunkoncernen. VA SYDs års- och
hållbarhetsredovisningar finns tillgängliga på
kommunalförbundets hemsida:
https://www.vasyd.se

Mellan bolagen i kommunkoncernen finns olika
typer av ekonomiska engagemang. Det är
försäljning och köp av produkter och tjänster.
Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa
bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större
investeringar. Flera bolag har också sin
rörelselikviditet via Malmö stad. Större
ekonomiska mellanhavanden, utbetalda/erhållna
under 2021, oreducerat från ägarandelar,
redovisas på nästa sida (avrundat till närmaste
mnkr).
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Driftredovisning

Driftredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget
för nämnderna. Uppföljning av bolagens utfall görs också i detta avsnitt. Avstämning sker mot den
budget som bolagens styrelser har beslutat om. Här lämnas också ytterligare information om
bolagens ekonomiska ställning med några nyckeltal. Driftredovisningen är upprättad i enlighet med
rekommendation RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning.

I detta avsnitt redovisas driftredovisningen.
Driftredovisningen innehåller en redovisning av
hur utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten.

I avsnittet ges information om principerna för
internredovisningen samt en hänvisning till
principerna för ekonomisk styrning av nämnderna.

Budgeten för år 2021 upprättades bland annat
med stöd av den befolkningsprognos som
färdigställdes i Malmö stad under våren 2020. I
avsnittet redovisas det faktiska antalet invånare i
jämförelse med det antal som låg till grund för
budgeten.

I detta avsnitt görs en redogörelse för varje nämnd
med kommentarer till budgetavvikelser och större
förändringar i förhållande till prognosen i
Delårsrapport 2021.

Här redovisas rörelsens intäkter, resultat efter
finansiella poster, balansomslutning, eget kapital
och soliditet för kommunens helägda bolag samt de
delägda bolag och kommunalförbund som ingår i
de sammanställda räkenskaperna.

103

Driftsredovisningen är en totalsummering av
intäkter och kostnader redovisat på anslagsnivå i
jämförelse mot den slutliga budget som fastställts
av kommunfullmäktige.

beloppen ingår i förekommande fall kostnader
för avskrivningar, finansiella kostnader och
finansiella intäkter.
Anslagsnivån Finansiering innehåller bland annat
skatteintäkter och generella statsbidrag. I
resultaträkningen på sidan 44 särredovisas dessa

Till skillnad mot resultaträkningen innehåller
driftredovisningen även kommuninterna poster. I
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poster på egna rader och har egna
delsummeringar. Driftredovisningen avslutas i
avvikelse mot budget medan resultaträkningen
avslutas med årets resultat, det vill säga årets
förändring av eget kapital.

balansräkning och kassaflödesanalysen på
sid 78 - 81. I dessa redovisningar har
kommuninterna respektive koncerninterna poster
eliminerats.
I tabellen Tilläggsbudget per nämnd och ekonomisk ram
nedan, framgår vilka tilläggsanslag som beviljats
under året.

Kommunens och kommunkoncernens
externredovisning framgår av resultat-,
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Principerna för ekonomisk styrning av nämnderna fastställs årligen i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och
sammanfattas i årsredovisningen under kapitlet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten på sidan 12.
Nedan följer principerna för internredovisningen.
Vid fördelning av gemensamma kostnader kan
detta göras såväl som ett köp/sälj förfarande
inom och mellan nämnderna och dels som
fördelning utifrån i förväg fastställda schabloner.
När köp/sälj tillämpas finns oftast ett avtal eller
annan överenskommelse mellan parterna. Vid
fördelning utifrån schabloner kan dessa till
exempel beräknas på parametrar som speglar
förbrukningen av varan eller tjänsten. Alternativt
kan antalet anställda per nämnd utgöra
fördelningsgrund.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget)
omfattande arbetsgivaravgifter, avtalspension
samt löneskatt och beräknas utifrån en schablon
framtagen av SKR. För 2021 uppgick POpålägget till 40,15% (40,15%) av lönekostnaden.

Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar och
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna
beräknas enligt rak nominell metod, vilket
innebär att kostnaden består av linjär avskrivning
på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara
värde samt ränta på tillgångarnas bokförda
restvärde på balansdagen. Internräntan uppgick
2021 till 1,25% (3,00%).

Exempel på gemensamma kostnader som
fördelas genom interndebitering:

En stor del av interna intäkter och interna
kostnader uppkommer genom att gemensamma
kostnader fördelas mellan och inom kommunens
nämnder. Det interna priset på varor och tjänster
sätts främst enligt självkostnadsprincipen.
Självkostnaden beräknas då inte bara på de
direkta kostnader som är omedelbart förknippade
med produktionen av varan eller tjänsten utan
även på de indirekta kostnaderna. Fördelning av
indirekta kostnader sker efter modeller som kan
variera inom staden. Det görs inga vinstpåslag vid
kommunintern fakturering.

•

Hyreskostnader: Internhyran sätts i
enlighet med gällande internhyresmodell.

•

Kost: Skolluncher debiteras av
produktionsköken till självkostnadspris
per portion.

•

Stadsmiljö: Drift och skötsel debiteras till
självkostnadspris utifrån olika interna
driftsavtal som fastställer kvalitet och
pris.

Exempel på gemensamma kostnader som
fördelas via olika fördelningsnycklar:
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•

HR- och ekonomisystemskostnader

•

Malmö stads självförsäkringssystem

Budgeten för år 2021 upprättades bland annat med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes i Malmö stad under
våren 2020. Vid upprättande av budgeten räknades antalet invånare per åldersgrupp som ett genomsnitt av prognostiserat
antalet invånare vid budgetårets början samt vid dess slut. Hänsyn till kostnadseffekter av befolkningsförändringarna
beaktades i de ekonomiska ramarna för nämnderna.
Tabellen visar det faktiska antalet invånare per
åldersgrupp enligt Statistiska centralbyrån, SCB, i
jämförelse med det antal som låg till grund för
budgeten. Även utfallet har beräknats som ett
genomsnitt av antalet invånare vid årets början
och vid dess slut. Av tabellen framgår att det
genomsnittliga antalet invånare i kommunen
totalt varit 277 färre än vad som låg till grund för
budgeten.

Barn- och ungdomar har i samtliga åldersgrupper
varit färre än vad som beräknades i budgeten.
Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, var i snitt
263 färre och i skolålder, 6–19 år 334 färre än
budgeterat.
När det gäller äldre invånare ökar behovet av
kommunala insatser med stigande ålder. Antalet
invånare som var 80 år eller äldre, var i stort sett i
nivå med vad som var budgeterat.
Åldersgrupperna 20–64 år och 0 år efterfrågar
kommunal service i lägre grad varför avvikelser i
dessa åldersgrupper har mindre betydelse för
verksamhet och kostnadsutveckling.
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Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar för verksamheten i form av kommunbidrag. Dessa ramar är
bindande och nämnderna ansvarar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för
verksamheten. Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. I följande
avsnitt presenteras avvikelsen mellan prognosen i Delårsrapport 2021 och bokslutsresultatet.
Nämndernas kontroll över sin ekonomi och
förmåga att vidta åtgärder, särskilt vid underskott,
är av central betydelse för att uppnå den av
kommunfullmäktige planerade utvecklingen.
Nämndernas ekonomi påverkas under året av en
rad omvärldsfaktorer i form av statliga beslut om
riktade statsbidrag och andra statliga ersättningar,
förändrad arbetsmarknadspolitik och förändrad
styrning av statliga myndigheter. Förändringar av
lagar, riktlinjer och normering kring bokföring
och redovisning kan också få effekt på
nämndernas redovisade resultat. Befolkningsutvecklingen påverkar även nämndernas
ekonomi, särskilt inom pedagogisk verksamhet,
vård och omsorg samt individ- och
familjeomsorgen.
Därför är en väl fungerande uppföljning och
prognosmetodik en förutsättning för att
upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling i
kommunen. Prognoser av god kvalitet ger
nämnderna underlag för korrigerande beslut vid
förväntade budgetavvikelser.
Tabellen till höger visar avvikelsen mellan
prognosen i Delårsrapport 2021, som upprättades
för perioden januari–augusti, och
bokslutsresultatet. I samband med
delårsrapporten prognostiserade nämnderna en
total budgetavvikelse om 521 mnkr, inklusive
överskottet för tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster som
utgjorde 500 mnkr av avvikelsen. Vid årets slut
uppgick budgetavvikelsen till totalt 1 107 mnkr,
varav tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster utgjorde
620 mnkr. Prognosen har därmed förbättrats
med 586 mnkr mellan delårsrapport och
årsbokslut.

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på
4 mnkr, vilket är i nivå med den prognos på
3 mnkr som lämnades i Delårsrapport 2021.
Överskottet förklarades främst av lägre kostnader
än budgeterat för representation.

Revisorskollegiet redovisade ett överskott på
0,7 mnkr, vilket är i nivå med den prognos som
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lämnades i Delårsrapport 2021. Överskottet
förklarades framför allt av tillfälliga vakanser och
lägre kostnader än budgeterat för kurser och
konferenser.

Servicenämnden (exklusive rivning och sanering)
hade en budgetavvikelse på 90 mnkr, vilket är 63
mnkr högre än vad som prognostiserades i
Delårsrapport 2021.
Den största positiva avvikelsen fanns inom
stadsfastigheters verksamhet. Stadsfastigheter
uppvisade ett positivt resultat för året på
ca 56 mnkr. Bidragande orsaker till detta var lägre
kapitalkostnader och lägre kostnader för
uppvärmning samt för snö- och halkbekämpning.
Det sistnämnda berodde delvis på det milda
klimatet. Då delar av fastighetsbeståndet inte
nyttjats i normal omfattning på grund av
pandemin, har förbrukningsavgifterna varit lägre.
Stadsfastigheters intäkter visade också på ett
överskott mot budget, till följd av
försäkringsersättningar samt försäljning av
överproduktion av el från vindkraftverken.

Valnämnden redovisade ingen ekonomisk
avvikelse.

Överförmyndarnämnden redovisade ett
överskott på 5 mnkr, vilket var en förbättring i
förhållande till den prognos på 2,5 mnkr som
lämnades i Delårsrapport 2021. Överskottet
berodde främst på lägre arvoden än budgeterat
till gode män.

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på
38 mnkr, vilket var en förbättring i förhållande till
den prognos på 15 mnkr som lämnades i
Delårsrapport 2021. Överskottet berodde bland
annat på lägre kostnader för utveckling och
utredningar, kurser och konferenser samt
verksamhetssystem. Genomförandet av World
Pride innebar lägre kostnader än budgeterat
eftersom evenemanget till stor del genomfördes
digitalt. En del av det prognostiserade överskottet
i Delårsrapport 2021 har enligt beslut i
kommunfullmäktige använts för att underlätta för
återstarten av besöksnäringen och handeln.

Kommunteknik uppvisade ett överskott om 13
mnkr i förhållande till budget, till följd av framför
allt högre intäkter. Även servicenämndens övriga
avdelningar kommuntjänster, skolrestauranger,
IT och digitalisering samt ledning visade på
mindre överskott.
Pandemin har fortsatt påverka servicenämndens
ekonomi. Nettoeffekten för året har varit negativ,
till följd av exempelvis hyresnedsättningar för
kommersiella hyresgäster och ökade kostnader
för renhållning då fler personer än vanligt valt att
vistas på stränder, i parker och andra offentliga
platser.

Servicenämnden har två olika
kommunbidragsramar: nämndens verksamhet
samt rivning och sanering. När det gäller ramen
för rivning och sanering har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.

Servicenämndens ram för rivning och sanering
2021 visade ett överskott på 2 mnkr i förhållande
till budgeten på 36 mnkr. Överskottet berodde på
lägre upparbetade kostnader för rivning och
sanering av byggnad till följd av förseningar i
beslutsprocesser. De lägre kostnaderna för
sanering av byggnad gjorde det möjligt att hålla
sig inom ramen trots ökade kostnader för
marksanering.

Enligt beslut i kommunfullmäktige har
servicenämnden 2021 ett negativt kommunbidrag
på –342 mnkr. I samband med beslut om en ny
IT organisation i Malmö stad överfördes den 1
maj kommunbidrag på +38 mnkr till
servicenämnden från kommunstyrelsen.
Servicenämnden hade därmed totalt ett negativt
kommunbidrag på –304 mnkr för 2021.

Tekniska nämnden har fem olika
kommunbidragsramar enligt följande uppdelning:
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nämndens verksamhet, vinster
exploateringsverksamhet, realisationsvinster,
rivning, sanering och detaljplaner samt
hamnanläggningar. För ramarna för vinster i
exploateringsverksamhet, realisationsvinster samt
rivning, sanering och detaljplaner har nämnden
befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.

försäljningarna i Sege Park har även genererat
vinster.
Årets realisationsvinster uppgick till 577 mnkr.
För realisationsvinster fastställs ingen budgeterad
nivå. Realisationsvinsterna bestod främst av
friköp av tomträtter. Att det har varit ett relativt
stort antal friköp beror på att många äldre
tomträttsavtal avseende flerbostadshus har löpt
ut de senaste åren. Dessa avtal har haft samma
årliga tomträttsavgäld sedan avtalen ingicks och
många av tomträttsinnehavarna har valt att
friköpa tomträtten i stället för att betala en ny
väsentligt högre tomträttsavgäld.

I samband med Ekonomisk prognos 2021 beslutade
kommunfullmäktige att tillfälligt under 2021
befria tekniska nämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som uppkommer
inom hamnanläggningar till följd av lägre intäkter
avseende omförhandlat nyttjanderättsavtal med
Copenhagen Malmö Port AB samt lägre
kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad.

Tekniska nämnden erhöll i budget 2021 en ram
om 40 mnkr för rivning, sanering och
detaljplaner. Totalt under året uppgick
kostnaderna till 70 mnkr, det vill säga ramen har
överskridits med 30 mnkr. Detta är 5 mnkr lägre
än vad nämnden prognostiserade i Delårsrapport
2021. Av kostnaderna avser 5 mnkr rivning, 57
mnkr marksanering och 9 mnkr
detaljplanekostnader.

Under året justerades tekniska nämndens
kommunbidrag med totalt +8 mnkr.
Kommunbidraget utökades med 25 mnkr till
följd av beviljade ansökningar för
driftskonsekvenser avseende aktiverade
investeringar. Denna ökning uppvägdes delvis av
att 17 mnkr fick återlämnas avseende ej
förbrukade medel för arrangemanget World Pride.
Tekniska nämnden redovisade ett överskott om
122 mnkr för år 2021, vilket är 54 mnkr högre än
den prognos nämnden lämnade i samband med
Delårsrapport 2021. En orsak till överskottet är
högre intäkter inom markupplåtelse, exempelvis
avseende servitut, mobila tjänster, byggbelamring
och felparkering. Detta balanserades dock delvis
av en efterskänkning av upplåtelseavgifter med
anledning av coronapandemin. Andra effekter av
pandemin har bidragit till överskottet, exempelvis
inställda arrangemang som Malmöfestivalen samt
minskat nyttjande av färdtjänst. Under året har
kostnaderna för fastighetsförvaltning även varit
lägre än budgeterat, bland annat för stationer och
toaletter. Coronapandemin har, enligt nämndens
bedömning, haft en positiv nettoeffekt på
nämndens ekonomi under året, huvudsakligen på
grund av de ovannämnda minskade kostnaderna
för inställda arrangemang och minskat nyttjande
av färdtjänst.

Hamnanläggningar uppvisade ett underskott för
2021 på 23 mnkr, vilket är 18 mnkr större än
prognostiserat i Delårsrapport 2021. De största
avvikelserna i förhållande till budget var
minskade intäkter om 16 mnkr till följd av
omförhandlat nyttjanderättsavtal med
Copenhagen Malmö Port AB samt avskrivning
av en fordran (17 mnkr). Fordran hade uppstått
redovisningstekniskt till följd av det tidigare
nyttjanderättsavtalets konstruktion och
bedömdes inte kunna regleras. Dessa negativa
avvikelser uppvägdes till viss del av lägre
kapitalkostnader till följd av nedskrivning av
byggnad (4 mnkr) samt att budgeterade medel för
utredningar och marknadsföringsåtgärder inte
nyttjades i planerad omfattning (6 mnkr).
I samband med Ekonomisk prognos 2021 beslutade
kommunfullmäktige att tillfälligt under 2021
befria tekniska nämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som uppkommer
inom hamnanläggningar till följd av lägre intäkter
avseende omförhandlat nyttjanderättsavtal med
Copenhagen Malmö Port AB samt lägre
kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad. I

Årets exploateringsvinst uppgick till 313 mnkr,
vilket gav en positiv budgetavvikelse om 43
mnkr. De största vinsterna uppstod under 2021
genom försäljningar i Hyllie. De många
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december 2021 beslutade tekniska nämnden
därutöver om att skriva av den ovannämnda
fordran om 17 mnkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
resultat uppgick till +110 mnkr vilket utgjorde
5,9 % av nämndens kommunbidrag. Resultatet
var en förbättring med ca 50 mnkr jämfört med
vad som prognostiserades i delårsrapporten.
Överskottet förklarades främst av att färre och
mer kostnadseffektiva elevplatser nyttjats jämfört
med budget och att nämnden erhållit en
retroaktiv statsbidragsintäkt avseende år 2020.

Under året erhöll nämnden efter ansökan ett
utökat kommunbidrag med 4 mnkr från
kommunstyrelsen för arbete med bland annat
klimatomställning och miljöåtgärder.
Miljönämnden redovisade ett överskott om ca 6
mnkr, vilket är 1 mnkr högre än vad som
prognostiserades i Delårsrapport 2021. Överskottet
berodde huvudsakligen på att det riktade
statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen var
högre än de tillsynskostnader nämnden haft och
behövt för att klara uppdraget. Detta har
inneburit att nettoeffekten av coronapandemin
har varit positiv för nämnden. Överskottet till
följd av statsbidraget balanserades till viss del av
ökade kostnader för digitaliseringsåtgärder och
arbete med miljö- och klimatmål.

Redan tidigt under året gjordes bedömningen om
ett visst överskott. Mot bakgrund av detta
beslutade kommunfullmäktige i samband med
delårsrapporten att ge gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ur
nämndens överskott för 2021
använda 5 Mkr för elevhälsofrämjande aktiviteter
till följd av pandemin.
Verksamheten har under året fått en ekonomisk
förstärkning med 9,8 mnkr genom den statliga
satsningen Skolmiljarden. Denna satsning syftar till
att säkerställa att alla barn och elever, trots
pandemin får den utbildning de har rätt till.
Nämnden har också erhållit 146 mnkr i externa
bidrag, vilket är 12 mnkr mindre än föregående
år. Bidragen till vuxenutbildning och
momskompensation har dock varit högre än
förväntat och bidragit med +17 mnkr till
nämndens överskott. Bland annat har staten efter
vårproposition och vårändringsbudget 2021
beviljat ett retroaktivt bidrag för att fullfölja
2020-års beslut att ge full kostnadstäckning för
platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning.

Stadsbyggnadsnämnden har två olika
kommunbidragsramar: nämndens verksamhet
och bostadsanpassningsbidrag. För ramen för
bostadsanpassningsbidrag har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.
Nämnden redovisade ett överskott om 14 mnkr
jämfört med budget, vilket är knappt 10 mnkr
högre än den prognos nämnden lämnade i
Delårsrapport 2021. Lägre intäkter inom
planprocessen till följd av förskjutningar i
planuppdragen uppvägdes av högre intäkter från
bygglovsprocessen samt lägre personalkostnader
och övriga kostnader. Coronapandemin
påverkade framför allt nämndens ekonomi på så
sätt att planerade utbildningar och andra
kontorsrelaterade satsningar inte kunde
genomföras som planerat.

Effekterna av coronapandemin har utöver
statsbidraget för vuxenutbildning gett ett
ekonomiskt överskott med 11 mnkr. Det statliga
bidraget för sjuklöner samt lägre kostnader än
budgeterat för kurser, konferenser, måltider och
skolskjuts/busskort har också möjliggjort en
ekonomisk förstärkning till kommunala och
fristående gymnasieskolor för att mildra
pandemins effekter.

Nämndens ram för bostadsanpassningsbidrag
visade ett överskott för 2021 på 11 mnkr. I
Delårsrapport 2021 prognostiserades ett överskott
på 5 mnkr. En anledning till avvikelsen var att
ärendeinströmningen har minskat till följd av
pandemin.

Av årets överskott berodde 58 mnkr på att färre
årsplatser inom vuxenutbildningen nyttjats
jämfört med vad nämnden budgeterat. I
delårsrapporten förväntades en ökning under
hösten, men denna uteblev. Den största
differensen avsåg grundläggande
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vuxenutbildning. Antalet inom sfi 11var däremot
högre än budgeterat.

Den sammantagna ekonomiska effekten av
pandemin bidrog till nämndens överskott med
47 mnkr. I denna ingår statliga bidrag under
perioden januari till september för att täcka
sjuklönekostnader. Bidrag och minskade
kostnader i verksamheten till följd av pandemin
har skapat utrymme för vikarier och
”överanställningar”, lovskola,
personalbefrämjande åtgärder samt insatser för
att kompensera negativa effekter av pandemin.
Det har under året funnits svårigheter för
verksamheten att effektuera planerade inköp på
grund av kvarstående konsekvenser av pandemin.

Ca 14 mnkr av överskottet berodde på att det i
förhållande till budget varit färre elever i
gymnasieskola och gymnasiesärskola, främst i de
kommunala men även i de fristående skolorna.
Elever har också valt program med lägre
elevpeng jämfört med vad som legat till grund för
de antaganden som gjordes i nämndsbudgeten.
Övriga budgetavvikelser uppgick netto till ca
+10 mnkr. Bland annat har vissa
budgetantaganden vid införandet av nya riktlinjer
för tilläggsbelopp och ny resursfördelningsmodell
visat sig vara något höga. Överskott har också
uppkommit för semesterlöneskuld och
kapitalkostnader medan underskott uppkommit
med anledning av ersättning till arbetsmarknadsoch socialnämnd för extratjänster samt
konsekvenser av nytt löneavtal för lärare.

Under året har färre platser i kommunal och
fristående skola och fritidshem tagits i anspråk
jämfört med vad nämnden budgeterat. Antalet
elever i särskola har dock ökat något mer än vad
nämnden budgeterat. Detta har sammantaget
genererat ett överskott på 33 mnkr. Den främsta
orsaken till överskottet är att antalet barn i
skolålder, som är bosatta i Malmö, varit färre än
vad som förväntades i budgeten. Överskottet har
finansierat sommarskola, satsningar på IT,
läromedel och skolbibliotek och täckt underskott
i andra delar av verksamheten såsom
engångsutbetalning enligt nytt avtal för lärare och
betalning till arbetsmarknads- och socialnämnden
för extratjänster som inte tillsatts.

Grundskolenämndens resultat uppgick till
+49 mnkr, vilket utgjorde 0,9 % av nämndens
kommunbidrag. Överskottet ökade med 29 mnkr
jämfört med vad nämnden prognostiserade i årets
delårsrapport.
I samband med delårsrapporten beslutade
kommunfullmäktige att ge grundskolenämnden i
uppdrag att ur nämndens överskott för 2021
använda 5 mnkr för elevhälsofrämjande
aktiviteter till följd av pandemin.

Förskolenämndens resultat uppgick till
+57 mnkr, vilket utgjorde 1,9 % av nämndens
kommunbidrag. Överskottet ökade med ca
15 mnkr jämfört med vad som prognostiserades i
årets delårsrapport.

Finansiering av skolans verksamhet via externa
bidrag fortsätter att öka. Utöver den statliga
satsningen Skolmiljarden som via kommunbidraget
gett nämnden en ekonomisk förstärkning med
18,9 mnkr, har nämnden erhållit 544 mnkr i
externa bidrag. Detta är en ökning med 55 mnkr
sedan föregående år. De största bidragen från
Skolverket har varit statsbidrag för Likvärdig skola
och Lärarlönelyftet. Inför höstterminen infördes ett
nytt statsbidrag för Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor
för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Malmös
kommunala skolor fick ta del av 51 mnkr för
2021, ca 13 % av det totala beloppet som
fördelades.
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Verksamheten har under året fått en ekonomisk
förstärkning med 10,6 mnkr genom den statliga
satsningen Skolmiljarden. Det riktade statsbidraget
för bättre språkutveckling i förskolan har ökat
medan statsbidraget till kommunala förskolor för
mindre barngrupper minskat.
Inom förskola och pedagogisk omsorg har färre
helårsplatser tagits i anspråk jämfört med vad
nämnden budgeterat. Detta har genererat ett
överskott på 28 mnkr. Den främsta orsaken till
överskottet är att antalet barn i förskoleålder som

Svenska för invandrare

112

är bosatta i Malmö varit färre än vad som
förväntades i budgeten.

till följd av fördröjd utbyggnad av
fritidsgårdsverksamheten (+3 mnkr) och lägre
föreningsbidrag (+3 mnkr) har balanserats av
negativa effekter relaterade till coronapandemin
(-5 mnkr) samt ökade kostnader för digitalisering,
tillgänglighet och verksamhetsanpassningar (-3
mnkr). Nämnden har också haft lägre kostnader
än budgeterat till följd av lägre driftskostnader
efter renovering av Heleneholms sporthall (+1
mnkr) samt försenad driftsättning av
Stadionhallen (+1 mnkr). Coronapandemin har
fortsatt fått ekonomiska konsekvenser för
fritidsnämndens verksamhet. Större
intäktsbortfall från nämndens
besöksanläggningar, till följd av nedstängningar
och begränsningar under året, har bara till viss del
uppvägts av minskade kostnader för inställda
aktiviteter/evenemang och personalkostnader för
timavlönade till följd av den minskade
verksamheten.

Coronapandemin har fortsatt driva på den
digitala utvecklingen, vilket inneburit att det
gjorts satsningar inom bland annat IT och digitala
läromedel under året. I nämndens budget avsattes
även medel för riktade insatser kopplade till
likvärdighet. Möjligheterna att använda dessa
medel har dock varit begränsade under
pandemin.
Pandemin beräknas ha medfört en nettoeffekt
med ca +11 mnkr. Behovet av vikarier har varit
lågt då förskolorna har haft en tillfälligt ökad
bemanning under pandemin. Sammantaget har
den statliga ersättningen varit högre än nämndens
coronarelaterade kostnader.
Övriga budgetöverskott, +18 mnkr, har främst
uppkommit inom centrala funktioner till följd av
vakanta tjänster och lägre kostnader för ITsystem. Även lokalkostnaderna har varit lägre än
förväntat då nybyggnadsprojekt flyttats fram i
tiden.

Under året har fritidsnämnden tillförts
kommunbidrag motsvarande 23,8 mnkr. Av detta
syftade 20 mnkr till att återstarta och stärka
Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv.

Kulturnämnden redovisade ett överskott på ca
0,9 mnkr. I Delårsrapport 2021 prognostiserade
kulturnämnden ett nollresultat. Nämnden har
balanserat en negativ nettoeffekt av
coronapandemin (3 mnkr) mot de fondintäkter
till inköp av konst som nämnden erhållit (4
mnkr). Nettot utgjorde årets budgetavvikelse.
Fondintäkterna ska i normalfallet generera ett
överskott för nämnden. Den negativa
nettoeffekten av coronapandemin beror
huvudsakligen på minskade intäkter från Malmö
museer och Malmö konstmuseum samt från
biblioteken.

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden redovisade
ett överskott på 34 mnkr, vilket motsvarade 1 %
av kommunbidragsramen. I resultatet ingick en
sammanlagd nettoeffekt av coronapandemin på
totalt 16 mnkr. Överskottet var en förbättring i
förhållande till den prognos på -28 mnkr som
lämnades i Delårsrapport 2021. Förklaringen till
denna förbättring är enligt nämnden
huvudsakligen minskade coronarelaterade
nettokostnader samt färre ansökningar till särskilt
boende och korttidsverksamhet.
I samband med Ekonomisk prognos 2021 beslutade
kommunfullmäktige att befria hälsa- vård- och
omsorgsnämnden från ansvar för det negativa
ekonomiska resultat som är hänförligt till
merkostnader på grund av coronapandemin.

Under året har nämnden tillförts kommunbidrag
motsvarande 26,2 mnkr. Av detta syftade
20 mnkr till att återstarta och stärka Malmös
kultur-, fritids- och föreningsliv.

Överskott relaterade till pandemin har uppstått
avseende biståndsbeslut till följd av färre platser
inom särskilt boende och korttidsvård samt färre
brukare i ordinärt boende. Detta bedöms
huvudsakligen bero på att brukare avvaktat med
ansökningar samt med att tacka ja till insatser

Fritidsnämnden redovisade för år 2021 ett
nollresultat, vilket även var det som
prognostiserades i Delårsrapport 2021. Överskott
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under den pågående pandemin. För
korttidsvården är de färre platserna hänförliga till
inställda planerade operationer och
intagningsstopp under delar av året.

assistans LSS vid distansundervisning,
övertagande av utförandet av hemtjänst från
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt
skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.

Pandemirelaterade underskott har uppstått inom
egen verksamhet till följd av låg beläggning samt
ökade personalkostnader för att minska
smittspridning och öka tryggheten för brukarna.
Därutöver fanns merkostnader för det särskilda
covidteamet inom ordinärt boende samt
bemanning vid vaccinering. Inom övrig
gemensam verksamhet återfanns merkostnader
för skyddsutrustning samt intäkter i form av
statsbidrag.

Budgetavvikelser som inte var hänförliga till
coronapandemin minskade från 25 mnkr
Delårsrapport 2021 till 5 mnkr i rapporterat utfall
för året. Underskott redovisades inom
verksamhet LSS-boende framför allt till följd av
kostnader för att tillgodose utökat behov av stöd.
Externa placeringar samt utbyggnad av nya
platser genererade ett överskott. För daglig
verksamhet LSS uppstod ett överskott bland
annat till följd av försenad start av nya
verksamheter. Personlig assistans redovisade ett
underskott till följd av fler ärenden och timmar.

Avvikelser som inte är relaterade till pandemin
berodde till exempel på ökad vårdtyngd inom
korttidsboenden, ökade kostnader för inhyrd
personal samt svårighet att anpassa
hemtjänstverksamheten i områden där timmarna
minskar. Inom övrig gemensam verksamhet
fanns överskott avseende bland annat vakanser,
kompetensutveckling och systemkostnader.

För övrig verksamhet inom vård och omsorg
såsom särskilt boende och nämndens team inom
hemtjänst redovisades underskott. Inom
förvaltningsövergripande verksamhet redovisades
överskott avseende statsbidrag från
Migrationsverket samt reserv för oförutsedda
händelser.

Funktionsstödsnämnden redovisade ett
underskott på 83 mnkr, vilket motsvarade 3,8 %
av kommunbidragsramen. I resultatet ingick en
sammanlagd nettoeffekt av coronapandemin på
totalt -75 mnkr. Avvikelsen var i nivå med den
prognos på -84 mnkr som lämnades i
Delårsrapport 2021.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har
tilldelats två kommunbidragsramar: en för
nämndens verksamhet och en för statsbidrag för
flyktingar. För den senare har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.
I samband med Ekonomisk prognos 2021 beslutade
kommunfullmäktige att befria arbetsmarknadsoch socialnämnden från ansvar dels för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt
till merkostnader till följd av coronapandemin,
dels för det negativa ekonomiska resultat som
uppstår till följd av ändrade förutsättningar för
finansiering av extratjänster och andra
arbetsmarknadsinsatser. I samband med
Delårsrapport 2021 beslutade kommunfullmäktige
att utöka arbetsmarknads- och socialnämndens
ram för nämndens verksamhet med 85,5 mnkr.

I samband med Ekonomisk prognos 2021 beslutade
kommunfullmäktige att befria
funktionsstödsnämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt
till merkostnader för coronapandemin. I
samband med Delårsrapport 2021 beslutade
kommunfullmäktige att utöka
funktionsstödsnämndens ram med 32,5 mnkr.
Merkostnader till följd av coronapandemin
bestod till stor del av personalkostnader för att
täcka sjukfrånvaro, minska smittspridning och
öka tryggheten för boende och brukare.
Avseende legitimerad personal fanns
merkostnader för inhyrd personal i samband med
akut behov och rekryteringssvårigheter. I övrigt
fanns även merkostnader för ökning av personlig

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade
ett överskott på 69 mnkr, vilket motsvarade
1,9 % av kommunbidragsramen. I resultatet

114

ingick en sammanlagd nettoeffekt av
coronapandemin på totalt -23 mnkr. Överskottet
var en förbättring i förhållande till den prognos
på -85 mnkr som lämnades i Delårsrapport 2021.
Nämndens förklaring till denna förbättring är
bland annat den utökade kommunbidragsramen,
minskade kostnader för ekonomiskt bistånd,
lägre merkostnader för
arbetsmarknadsanställningar samt
överenskommelse om avflyttning från lokal.

utsträckning blivit i form av andra typer av
arbetsmarknadsanställningar med lägre grad av
statlig finansiering. Nämnden bedömer att detta
lett till merkostnader på 15 mnkr, vilket är en
minskning från 29 mnkr i Delårsrapport 2021. Vid
utgången av december hade nämnderna levererat
1 714 platser varav 1 104 var pågående
anställningar.
Verksamhetsområde Individ och familj
uppvisade ett underskott på 26 mnkr exklusive
pandemirelaterade avvikelser, en ökning med 8
mnkr jämfört med Delårsrapport 2021. Underskott
redovisades för familjehemsplaceringar och
öppenvård medan överskott återfanns inom
avdelningsövergripande kostnader. Inom
öppenvården pågår en satsning för att minska
köp av vård från externa aktörer och flera
öppenvårdsverksamheter i egen regi har startat
under året.

Avvikelser till följd av coronapandemin avsåg
personal och skyddsmaterial, bidrag för återstart
av föreningsliv samt praktikplatser, intäktsbortfall
för tillsynsenheten, statliga bidrag för
sjuklönekostnader samt kostnader för
verksamhet i egen regi som inte kunde nyttjas
fullt ut på grund av de begränsningar som
pandemins restriktioner inneburit. Nämnden
menar vidare att pandemins konsekvenser har
påverkat både ökningen av anmälningar och
förändringen av kostnader för ekonomiskt
bistånd, men att det är svårt att bedöma hur stor
denna påverkan var.

Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service
uppvisade ett överskott för hemlöshet till följd av
minskat antal boendedygn samt upphandling av
boendeplatser som sänkt dygnspriserna. Under
senare år har kostnaderna för hemlöshet minskat
till följd av bland annat ny vägledning för bistånd
till boende och övergång till större andel insatser
i egen regi.

Inom verksamhetsområde Arbetsmarknad och
ekonomiskt bistånd har budget för ekonomiskt
bistånd förstärkts med 78 mnkr efter
kommunfullmäktiges beslut att utöka
arbetsmarknads- och socialnämndens ram.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har
minskat med 8,8% jämfört med 2020,
motsvarande minskning avseende nettokostnader
är 9,2%. Nämnden bedömer att de minskande
kostnaderna är ett resultat av dels egna åtgärder
för att motverka misstänkta brott i välfärden, dels
statliga åtgärder under pandemin.

Inom verksamhetsområde Stab och
förvaltningsövergripande fanns överskott
avseende bland annat budgeterade reserver,
lokalanpassningar, vakanser samt
överenskommelse om avflyttning från lokal.

För ramen Statsbidrag flyktingar rapporterades
ett överskott på 9 mnkr. För mottagna flyktingar
under 2019 och 2020 översteg ersättningarna
budgeterad nivå, medan intäkter för mottagna
flyktingar 2021 var lägre än budget.

Avseende arbetsmarknadsinsatser finns i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut en
kommunövergripande målsättning om totalt
1 500 arbetsmarknadsanställningar. Till följd av
minskade anslag från Arbetsförmedlingen för
extratjänster har dessa anställningar i högre
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I avsnittet ges en övergripande beskrivning av det ekonomiska utfallet för Malmö stads bolag och kommunalförbund avseende
rörelsens intäkter, resultat, balansomslutning, eget kapital samt soliditet. Därefter görs kortfattade beskrivningar för
respektive verksamhet.
Tabellen nedan visar bolagens intäkter, resultat
efter finansiella poster, balansomslutning, eget
kapital och soliditet för kommunens helägda
bolag samt delägda bolag och kommunalförbund
som ingår i de sammanställda räkenskaperna. Det
kan konstateras att intäkts- och
resultatutvecklingen för kommunens bolag

överlag är god. Större vinster redovisades av
MKB Fastighets AB, Sydskånes avfallsaktiebolag
samt Malmö kommuns Parkering AB.
Copenhagen Malmö Port AB redovisar ett
negativt reslutat som framför allt förklarades av
uteblivna intäkter från kryssningsverksamheten
till följd av coronapandemin.

Resultat efter finansiella poster uppgick till +49
mnkr och bestod av utdelningen från MKB
Fastighets AB om 53 mnkr och räntekostnader
om 4 mnkr.

mnkr inte skulle genomföras under 2021 utan vid
en senare tidpunkt. Utdelningen från MKB
Fastighets AB motiveras av kommunens
kostnader för strukturell hemlöshet och är
därmed undantagen från värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.

Malmö Stadshus AB har för 2021 erhållit
koncernbidrag totalt om 142 mnkr från Malmö
kommuns Parkering AB, Malmö Leasing AB,
MKB Fastighets AB och MKB Net (dotterbolag i
MKB-koncernen). Moderbolaget har lämnat
koncernbidrag om 142 mnkr till Malmö Live
Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB och Minc
i Sverige AB.

Rörelsens intäkter uppgick till 2 605 mnkr.
Intäkterna avvek positivt mot budget med 41
mnkr, vilket enligt bolaget främst berodde på
tillkommande hyror från nyproduktion,
hyreshöjningar samt tillkommande hyror i
befintligt bestånd i samband med
standardhöjningar i lägenheter. Rörelsens
kostnader uppgick till 2 106 mnkr, vilket är
133 mnkr lägre än budget. Marknadsvärdet för
fastighetsbeståndet beräknades vid utgången av

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att
utdelningen från Malmö Stadshus AB, som avser
utdelning från MKB Fastighets AB (2020), om 81
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2021 till 48 mdkr. Årets värdering innebär en
ökning av marknadsvärdet med 14 % jämfört
med 2020.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 130 mnkr,
vilket var 24 mnkr högre än budgeterat. Den
positiva avvikelsen förklarades av att
Räddningstjänsten Syd i december 2021 löste ut
sina fordon hos Malmö Leasing AB i enlighet
med gällande leasingavtal. En gynnsam
andrahandsmarknad vid försäljning av fordon
bidrog också till den positiva avvikelsen. Resultat
efter finansiella poster uppgick till +19 mnkr.
Bolaget har 2021 lämnat 3 mnkr i koncernbidrag
till moderbolaget Malmö Stadshus AB.

Resultat efter finansiella poster uppgick till
+410 mnkr. Det positiva resultatet har bland
annat medfört att moderbolaget MKB Fastighets
AB har kunnat lämna 89 mnkr i koncernbidrag
till Malmö Stadshus AB. Dessutom har MKB
Net AB lämnat 30 mnkr i koncernbidrag till
Malmö Stadshus AB. Med anledning av
värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har
MKB Fastighets AB under 2021 erhållit ett
villkorat aktieägartillskott om nästan 71 mnkr
från Malmö Stadshus AB. MKB har på olika sätt
påverkats av coronapandemin och anpassat
bolagets arbetssätt i förhållande till medarbetare
och kunder. Den ekonomiska effekten på bolaget
är förhållandevis liten.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 90 mnkr,
vilket är 0,2 mnkr lägre än budgeterat.
Under 2021 har bolaget erhållit koncernbidrag
från Malmö Stadshus AB om 90 mnkr, varav 10
mnkr avser extra stöd med anledning av
coronapandemin. Bolaget har också erhållit
hyresrabatt om 7 mnkr samt extra bidrag från
Region Skåne relaterat till coronapandemin om
knappt 4 mnkr. Resultat efter finansiella poster
uppgick till -77 mnkr. Bolaget redovisade ett
underskott om 144 tkr efter skatt.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 360 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
+47 mnkr, vilket var 3 mnkr högre än budgeterat.
Bolaget lämnade 20 mnkr i koncernbidrag till
moderbolaget Malmö Stadshus AB år 2021.
Intäkterna för korttidsparkering och
kontrollavgifter har under året minskat med 47
mnkr. Intäktsbortfallet berodde i sin helhet på
coronapandemin och dess negativa effekt på
intäkterna.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 49 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
- 34 mnkr. Under 2021 har bolaget erhållit
koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om
42 mnkr. Även om bolaget har haft lägre
biljettintäkter än budgeterat så redovisade Malmö
Stadsteater AB ett överskott om 5 mnkr efter
skatt. Överskottet förklarades helt och hållet av
effekter från coronapandemin. Bland intäkterna
finns ett extra pandemistöd från Region Skåne
om 2,6 mnkr. Bolaget har också fått hyresrabatt
om 2,8 mnkr samt haft lägre kostnader för
personal och marknadsföring än budgeterat.

Intäkter från månadsparkering översteg budgeten
med 19 mnkr. Prispolicyn som togs fram under
hösten 2020 har haft en positiv effekt på
intäkterna. Under 2021 har bolaget genomfört
flera utvecklingsprojekt med fokus på
kostnadseffektivisering, som har gett effekt.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 46 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
+1 mnkr. Intäkterna år 2021 avvek negativt med
0,3 mnkr mot budget och kostnaderna avvek
positivt med 1 mnkr mot budget.

Bolagets intäkter uppgick år 2021 till 29 mnkr.
Ökad tillströmning av antal betalande i
bostadskön gjorde att årets intäkter var 1,5 mnkr
högre än budgeterat och 9 % högre än 2020 års
intäkter.
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Personalkostnaderna uppgick till 16 mnkr, vilket
var ca 1 mnkr högre än budgeterat. Ökade
personalkostnader berodde framför allt på en
temporär utökning av bemanning på grund av
byte av förmedlingssystem samt en nyanställning
i slutet av året där kostnaden delades
med bostadsförmedlingen i Uppsala kommun.

Intäkterna inom Sysav-koncernen för 2021 var
1 261 mnkr, vilket var en ökning med 170 mkr
eller 16 % jämfört med 2020 och motsvarade en
ökning på 142 mnkr eller 13 % mot budget.
Ökningen kunde i sin helhet förklaras med ökade
priser på marknaderna Avfall, Energi och
Material. Elpriserna steg rejält under året och
stod i princip för all intäktsökning jämfört med
2020 medan värmeintäkterna låg på en stabil
nivå. Materialintäkterna under 2021 översteg
2020 med 48 mnkr och budgeten med 29 mnkr.
Det berodde i sin helhet på högre
världsmarknadspriser, framför allt på metaller
och skrot.

Coronapandemin har inverkat på bolagets
verksamhet i form av fortsatt arbete hemifrån
och digitala lägenhetsvisningar. Under året har
bolaget gjort förbättringar i sina lokaler för att
skapa en bättra kontorsmiljö för sina anställda.

Bolagets intäkter uppgick år 2021 till 18 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -10
mnkr. Under 2021 har bolaget erhållit
koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om
10 mnkr. Bolaget redovisade ett överskott om
100 tkr efter skatt. Bolagets hyresintäkter var
1 mnkr högre än budget, vilket förklaras av ett
stort intresse för lokalerna, som har varit
fullbelagda under året. På kostnadssidan har
personalkostnaderna varit högre än budgeterat till
följd av dubbla kostnader för vd.

Rörelsens kostnader under 2021 ökade totalt sett
med knappt 57 mnkr mot föregående år och med
drygt 33 mnkr mot budget. Ökningen förklarades
med högre externa kostnader såsom högre
kostnader för utsläppsrätter, energiproduktion
samt revision och underhåll. Generellt sett så är
koncernens kostnader relativt fasta och följer inte
intäkterna helt proportionellt. Det förklarade
också årets relativt höga vinst då priserna på
bolagets marknader varit väldigt gynnsamma för
SYSAV.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 728 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -3
mnkr. Resultatet förklarades av en negativ
inverkan till följd av coronapandemin som
påverkat flera av bolagets segment, framför allt
kryssningsverksamhet och olja. Bolaget bedömer
att konsekvenserna av minskad kryssningstrafik
har inneburit minskade intäkter om 192 mnkr.
Intäkterna i segmentet olja har påverkats negativt
av coronapandemin med 14 mnkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick för
2021 till +138 mnkr.

Trots pandemin har dock Köpenhamn samt
Visby visat sig stå starka som kryssningsdestinationer och 168 kryssningsanlöp har under
det gångna året gästat hamnarna.

Kemikaliekostnaderna uppgick till 20 mnkr vilket
var 4 mnkr lägre än 2020 och budget.
Minskningen berodde på lägre priser för
kemikalier.

Förutom pandemieffekter på kryssningsomsättningen så mottog CMP i slutet på 2020
besked om att Maersk flyttar sin containerverksamhet från CMP. Detta har varit ett hårt
slag mot segment container och har resulterat i
ett stort omsättningstapp.

Avskrivningar för året uppgick till 80 mnkr, vilket
var 3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen
förklarades av lägre investeringsvolymer under
2020 samt att aktiveringar har skett senare under
2021 än förväntat.

Bolagets intäkter uppgick år 2021 till 353 mnkr,
vilket var i nivå med budget. Resultat efter
finansiella poster uppgick till +21 mnkr, vilket
var 12 mnkr högre än budget. Den positiva
avvikelsen förklaras av lägre kostnader för
kemikalier och lägre kapitalkostnader.
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För kommunalförbundet VA SYD som helhet
uppgick rörelsens intäkter 2021 till 1 352 mnkr
och resultatet efter finansiella poster till +6 mnkr.

Rörelsens intäkter uppgick år 2021 till 351 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
+4 mnkr och ett negativt balanskravsresultat på
-0,5 mnkr. Resultatet ska jämföras med
budgeterat underskott på -8 mnkr för 2021.

I sin rapportering presenterar VA SYD sin
ekonomiska redovisning per medlemskommun.
Uppgifterna nedan avser Malmös del i denna
rapportering.

Resultatet påverkades av högre övriga intäkter än
budgeterat. Väsentligheter som påverkat under
året är att fordon och maskiner avyttrats, samt
intäkter för projektet Trygg Malmö. Vidare har
intäkterna för de operativa insatserna ökat till
följd av övertagandet av egen utalarmering under
året.

För VA Malmö redovisade förbundet ett
underskott för året uppgående till 18 mnkr.
Intäkterna bestod till största delen av VAavgifter. VA Malmö genomförde en höjning av
förbrukningsavgifterna med 3 % inför 2021 vilket
motsvarade ca 17 mnkr i ökning jämfört med
2020. Dessutom har intäkterna ökat på grund av
högre vattenförbrukning hos en större kund samt
en högre vattenförbrukning inom villor och
flerfamiljshus jämfört med 2020.
Förbrukningsavgifterna översteg budgeten med 6
mnkr.

På kostnadssidan flyttades kostnaderna för köpta
tjänster till personalkostnader till följd av att
utalarmeringen nu är i egen regi. Vidare så
minskade leasingkostnaderna då avtalen sagts
upp och bilarna i stället förvärvats. Eftersom ett
antal nya utryckningsfordon anskaffades under
slutet av 2020 så har även reparationskostnaderna
kunnat hållas nere. Även utbildningar,
representation och resor har kostat mindre än
budgeterat under året. Slutligen har
avskrivningarna blivit lägre till följd av att den
tilltänkta investeringen i ett nytt andningsskydd
har skjutits till 2022.

Personalkostnader avvek positivt mot budget för
2021 med 6 mnkr. Bland övriga kostnader var de
största posterna kostnader för inköp av vatten,
elektricitet, konsulttjänster samt reparation och
underhåll av ledningar. Övriga kostnader hade
en negativ budgetavvikelse för året med 38 mnkr.
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Investeringsredovisning

Genom investeringsredovisningen görs en samlad redovisning av Malmö stads samt bolagens och
kommunalförbundens investeringsverksamhet. I investeringsredovisningen redogörs för hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen
är upprättad i enlighet med rekommendation RKR R14 Drift- och investeringsredovisning från
Rådet för kommunal redovisning.

Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget.

Under detta avsnitt redovisas uppföljning av beslut
om objektsgodkännande
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Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget. På följande
sidor särredovisas större investeringsprojekt som
varit föremål för behandling i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i form av ett så kallat
objektsgodkännande. Enligt gällande regelverk
inom kommunen ska berörd nämnd, före
påbörjande av ett investeringsobjekt, inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om
den totala bruttoutgiften för objektet överstiger
15 mnkr. Om den totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

De totala investeringarna i kommunens bolag
och kommunalförbund uppgick 2021 till
2 816 mnkr. Nedan beskrivs av några av de större
investeringarna.

Under året har 26 beslut om objektsgodkännande
fattats i kommunstyrelsen alternativt
kommunfullmäktige om totalt 3 490 mnkr. Två
av dessa beslut avser utökning av redan givna
objektsgodkännanden.
Ett flertal projekt har avslutats ekonomiskt under
året. Ett projekt räknas som ekonomiskt avslutat
när samtliga ekonomiska transaktioner som rör
objektet har hanterats. Utfallet för dessa projekt
blev 947 mnkr, vilket är 11 mnkr lägre än
beslutat.

MKB Fastighets AB investerade under 2021 i
nybyggnation och mark för 882 mnkr. Dessutom
byggde bolaget om vindar och kommersiella
lokaler till bostäder samt byggde om och gjorde
förbättringar i befintligt bestånd motsvarande
238 mnkr.
Malmö kommuns Parkering AB investeringar
under 2021 uppgick till 143 mnkr, vilket översteg
budgeten med 34 mnkr. Investeringar har bland
annat gjorts i nybyggnation av parkeringshus för
138 mnkr samt i laddinfrastruktur och solceller
för 3 mnkr.
Under 2021 har Malmö Leasing AB investerat för
drygt 65 mnkr i nya fordon, vilket var 12 mnkr
högre än budgeterat. Detta beror framför allt på
en större beställning av traktorer och
gräsklippare, som inte var budgeterade.
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Copenhagen Malmö Port har investerat totalt för
55 mnkr i bland annat en landströmsanläggning
och brandvattensystem.

genomförts för att fortsatt följa den tekniska
utvecklingen och för en fortsatt hög tillgänglighet
och effektivitet i anläggningar.

Investeringsutgifterna för Räddningstjänsten Syd
uppgick till 72 mnkr, där den största
investeringen om 65 mnkr var övertagande av
35 operativa fordon från Malmö Leasing AB som
tidigare leasats. Övertagandet har skett för att
optimera hanteringen av förbundets
fordonsflotta som totalt består av ca 100 fordon.

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV) har under
2021 investerat för 88 mnkr, vilket är 79 mnkr
lägre än budgeterat. Utfallet beror på försenade
investeringar. De största investeringarna under
året består av slaggsortering, livstidsförlängning
och textilsortering samt spårning och rening av
farligt avfall.

VA SYD och Sydvatten AB har totalt investerat
för 1 120 mnkr i vatten- och
avloppsverksamheten. Investeringarna har
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Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i
sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 mnkr.
Gällande övriga bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i
takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 107 mnkr löses
upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i
resultaträkningen.

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 mnkr, enligt
fyra olika beslut i kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag
till statlig infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 137 mnkr
och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna
uppgår till 48 mnkr.

Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter
skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda
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avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt
sett uppgår till 191 mnkr.

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under
10%. Omfattningen av projektet ska emellertid utökas och för detta
kommer utökat objektsgodkännande lyftas under 2022.

Ökade utgifter för färdigställande av lokalgator och park inom
Limhamnsläge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden
har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av
utvecklingen av området. Avvikelserapporteringen kommer att ske
genom slutrapport av projektet.

Beslut om utökat objektsgodkännande togs i tekniska nämnden i
november. Beslut i kommunstyrelsen förväntas i februari 2022.

Prognosen för allmän plats har ökat ytterligare efter att fastighets- och
gatukontoret har fått in pris på entreprenad av Spårvägstorget och
Garageplan. Ett utökat objektsgodkännande planeras då avvikelsen mot
beslutad ram överstiger 10 %.

Projektet är försenat då ändringar i nybyggnadskarta fördröjer
godkännandet av bygglov. Ny kalkyl visar en total projektkostnad som
är högre än ursprunglig budget. Kalkylen är kommunicerad med
förskoleförvaltningen. Ärende till servicenämnden om utökat
objektsgodkännande planeras under våren 2022.

På grund av flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har
entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat.
Avvikelserapporteringen kommer att ske genom slutrapport av
projektet.

Totalt objektsgodkännande för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr.
Betalning av ändrings- och tilläggsarbeten från entreprenören på ca 17
mnkr innehålls av serviceförvaltningen för försening i färdigställandet.
Kostnaden ingår i den beräknade totalutgiften.
Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Entreprenaden har blivit mer kostsam på grund av minskad framdrift
till följd av husbyggen samt lagningar av skador från byggtrafik. Det har
även uppstått betydande kostnader för tunga skydd och
avstängningsanordningar för att upprätthålla säkerhet mot tredje man.
Ett utökat objektsgodkännande planeras då avvikelsen mot beslutad
ram överstiger 10%.

Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.
Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Under detaljprojektering har försvårande omständigheter gällande
vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring
vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Ett utökat
objektsgodkännade planeras.

Kalkylen, efter program och systemhandling, visar en total
projektkostnad på 119 mnkr. Kalkylen har kommunicerats med
förskoleförvaltningen. Ärende till servicenämnden om utökat
objektsgodkännande planeras under våren 2022.
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Beräknad totalutgift är högre än ursprunglig budget då tid har förflutit
på grund av att ärendet återremitterats. När anbuden kommer in under
våren 2022 avgörs om ett ärende om utökat objektsgodkännande blir
aktuellt.

Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.
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Inget av de avslutade projekten har en större avvikelse
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