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Kommunstyrelsen 5/3 2014 (Katrin Stjernfeldt Jammeh/Tomas Bärring):
Kommunstyrelsen biträder vad stadskontoret i tjänsteskrivelse anfört och föreslår 

kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för Malmö stad för år 2013.

I ärendet har Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), 
Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) – med instämmande av Peter Österlin (M), Mohammad 
Mohammad (M), Fredrik Sjögren (FP) och Sven Rosén (SPI) – avgivit följande

Särskilt yttrande
Malmö Stads årsredovisning för år 2013 överlämnas till kommunfullmäktiges god-

kännande. Då vi inte delar majoritetens uppfattning om budget och målsättning ämnar vi 
återkomma i fullmäktige för debatt. 

I ärendet har Magnus Olsson (SD) – med instämmande av Anders Olin (SD) – avgivit 
följande

Särskilt yttrande
Sverigedemokraterna har tagit del av Malmö stads årsredovisning för 2013. Vi kon-

staterar att både skattekraften och de ekonomiska resultaten sjunker och att vi nu är nära 
ett noll/minus resultat. Vår bedömning är att man snart måste börja lägga ner viss verk-
samhet eller höja skatten. Bägge dessa alternativ kommer sannolikt att bidra till att allt 
fler människor med arbete och god ekonomi flyr Malmö för någon av våra kranskom-
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muner - vilket då torde dränera ekonomin än mer. Man är inne i en negativ ekonomisk 
spiral och för att bryta denna måste man helt enkelt lägga om sin politik. 

Ekonomiskt bidrag, pedagogisk verksamhet samt omsorg är tunga ekonomiska pos-
ter för Malmö stad. Samtliga är svåra att reducera utan att man lägger om sin politik. 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger anmärkningsvärt högt och hamnar tillsammans 
med kostnaderna för hemlöshet, sannolikt på över en miljard kronor. 

Sverigedemokraterna hade önskat att de styrande på ett trovärdigt sätt kunde redo-
visa hur man på sikt tror sig kunna vända den negativa ekonomiska trenden eller har 
Malmö stad nu nått vägs ände, ekonomiskt sett?
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SAMMANFATTNING  
Under året genomfördes den största omorganisationen av kommunens nämnder och 
verksamheter sedan stadsdelsreformen 1996. Den 1 juli övertog åtta nya nämnder – en 
förskolenämnd, en grundskolenämnd, en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem 
stadsområdesnämnder – ansvaret från tio stadsdelar och utbildningsnämnd. Ett intensivt 
arbete har därefter bedrivits för att bygga upp organisationen i de nya nämnderna. 
 
För berörda nämnder har året präglats av ett intensivt arbete med att avveckla den tidigare 
organisationen och att bygga upp organisation och arbetsprocesser i de nya nämnderna.  
Förändringen omfattade cirka 18 000 medarbetare, varav 350 medarbetare i 
förvaltningsövergripande funktioner blev direkt berörda genom byte av arbetsuppgifter, 
arbetsplats eller chef. 
 
Av bokslutet framgår att kommunen under år 2013 har uppfyllt det lagstadgade balanskravet 
och kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Detta beror främst 
på återbetalda avtalsförsäkringar och att avsatta reserver för omställningsarbetet inför ny 
organisation inte behövdes ianspråktas i den omfattning som budgeterades. 
 
De största budgetavvikelserna i verksamheterna tidigare uppmärksammats i delårsrapporter 
och föregående års årsredovisningar. I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där 
nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelat 
kommunbidrag nämligen ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans med beslut från 
Försäkringskassan och statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa 
verksamheter uppgick under året till sammanlagt 213 Mkr. 
 
År 2013 var det första året då exploateringsvinster budgeterades för att finansiera 
verksamheten. Tidigare år har sådana vinster ej budgeterats. Under året uppgick vinsterna till 
101 Mkr vilket var 74 Mkr lägre än budget. 
 
Inom pedagogisk verksamhet har kvalitets- och likvärdighetsfrågor har haft fortsatt fokus 
och ett stort antal utvecklingsinsatser har fortsatt under året såsom språkutvecklande 
insatser, systematiskt kvalitetsarbete, genuspedagogik mm. Nya modeller för fördelning av 
bidrag till förskolor och grundskolor har också tagits fram med syftet att bidra till ökad 
kvalitet och likvärdighet. 
 
Det genomsnittliga antalet barn i förskola ökade under året med 800 och antalet elever i 
grundskola ökade med 900 jämfört med föregående. Detta är för förskoleverksamheten en 
något lägre ökningstakt och för grundskoleverksamheten en högre ökningstakt jämfört med 
2012. Andelen barn i fritidshem fortsätter att öka och under året hade 61 % av barnen i 
åldrarna 6-12 år plats i fritidshem. Efterfrågan varierar dock kraftigt i olika delar av staden. 
 
Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola minskade med cirka 300 mellan 2012 
och 2013. Minskningen skedde i de kommunala gymnasieskolorna. 
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Totalt färdigställdes cirka 900 nya förskoleplatser under året. Ett stort antal platser 
avvecklades dock av olika skäl vilket slutligen resulterade i en nettoutbyggnad med 365 
platser. 
 
Malmös elever i årskurs 9 har meritvärden som ligger betydligt lägre än riket. Skillnaderna 
har dock minskat något sedan år 2010. Även för andel elever i årskurs 9 som nått målen i alla 
ämnen har skillnaderna minskat något jämfört med riket. En försvagning av resultaten har 
skett inom gymnasieskolan. 
 
Liksom tidigare år ökar kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning även under 2013. De totala nettokostnaderna för hela vård- och 
omsorgsområdet uppgår för helåret 2013 till 3 662 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 
2012 med 5,1 %.  
 
Kostnaderna för boende för hemlösa uppgick till 185 Mkr, en ökning med 7 % jämfört med 
2012. Detta kan jämföras med årliga ökningar på i genomsnitt 14 % den senaste 
femårsperioden. 
 
Fler hushåll mottog ekonomiskt bistånd och den genomsnittliga bidragstiden var längre 
jämfört med 2012. Den totala kostnaden blev 913 Mkr, vilket var en ökning med 5 %. 
 
Under året genomfördes insatser för att säkra den långsiktiga personal- och 
kompetensförsörjningen framförallt inom verksamheterna förskola, skola samt vård och 
omsorg. 
 
I de fall statistiska uppgifter i årsredovisningen kan redovisas könsuppdelad och där det är 
relevant görs detta. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att ange relevant 
statistik uppdelad på kön. 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET  
I Malmö stads årsredovisning gör vi bokslut över kommunens ekonomi för föregående år 
och verksamheternas måluppfyllelse. Årsredovisningen handlar på så sätt om tid som har 
förflutit. Men jag skulle vilja påstå att den handlar lika mycket om kommande tid. För att 
kunna ta ut kursen mot framtiden behöver vi kunskap om hur resurserna används och vad 
som behöver förändras för att verksamheterna ska prestera bättre. År 2013 genomförde vi 
en sådan förändring i form av en stor omorganisation. Tio stadsdelar blev fem stadsområden 
och nya centrala nämnder infördes för de pedagogiska verksamheterna. I nästkommande 
årsredovisningar kommer vi att kunna följa resultatet. 
Under de senaste decennierna har Malmö blivit mycket starkare och en fantastisk stad på 
många sätt. Under European Song Contest i maj 2013 riktade 170 miljoner människor sina 
blickar mot Malmö. Arrangemanget blev en succé, mycket tack vare Malmöbornas vänliga 
gästfrihet.  Förra året utsågs Malmö också till världens tredje grönaste stad, liksom världens 
fjärde mest innovativa stad. Det blev en fin avslutning för min företrädare Ilmar Reepalu 
som, fram till halvårsskiftet, ledde arbetet med Malmös omvandling. 
Under 2013 ökade Malmös befolkning för 29:e året i rad. Vid årsskiftet var vi fler än 312 000 
Malmöbor, vilket är en ökning med över 5000 personer jämfört med föregående år. Den 
snabba befolkningsökningen ställer stora krav på att den kommunala servicen byggs ut i 
motsvarande takt. Inte minst gäller det förskole- och skolutbyggnaden. I samband med 
omorganisationen riktade vi en resursförstärkning om 100 miljoner kronor per år till de 
pedagogiska verksamheterna och inledde ett omfattande utvecklingsarbete.   
Malmö är en ung, modern och global stad. Hälften av alla Malmöbor är 36 år eller yngre. 
Nästan en tredjedel föddes i ett annat land än Sverige och har valt att flytta hit. Det säger sig 
självt att näringslivet i en sådan stad får en alldeles speciell prägel. Malmös näringsliv är 
internationellt, dynamiskt och innovativt. I höstas skrev medierna, efter att Apple köpt upp 
ännu ett Malmöföretag, att bolaget hittar sina ”nya svenska superstars” på Malmös 
företagsinkubator MINC. Läget i Öresundsregionen, som räknas som en av världens mest 
kreativa regioner, gör Malmö ännu starkare. Tillsammans med Köpenhamn presenterade vi i 
december en gemensam utredning om en Öresundsmetro som ska knyta städerna ännu 
närmare varandra och ge invånarna snabb tillgång till arbetsmarknaden på bägge sidor av 
sundet.  
Arbetslösheten i Malmö ökade något under 2013. Vi såg samma trend även i resten av Skåne, 
men däremot har arbetslösheten i riket som helhet minskat under året. Det är oroväckande 
att arbetslösheten i Malmö fortfarande växer, liksom att skillnaderna i arbetslöshet mellan 
olika grupper är mycket stora. Men det finns några tydliga ljuspunkter: antalet varsel har 
minskat jämfört med föregående år och företagens syn på framtiden har blivit allt mer 
positiv.  
I mars 2013 lämnade Malmökommissionen sin slutrapport. Den är avstampet för ett 
tydligare fokus på att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar om att göra staden hel 
genom kloka sociala investeringar som lyfter Malmöborna. Det handlar också om att tänka 
igenom sociala effekter när vi gör fysiska investeringar. Ett bra exempel är det nya 
familjebadet i Hyllie där det första spadtaget togs i april. Badet blir en mötesplats för 
Malmöbor från hela staden. Under 2013 har vi också arbetat med projekt för att rusta upp 
miljonprogramsområdena och knyta stadens olika delar närmare varandra. 
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Ytterligare ett viktigt beslut som togs under året som jag vill lyfta fram är fastställandet av 
den nya Vård- och omsorgsplanen där grunden är att personer med funktionsnedsättning 
och äldre i Malmö ska känna stort inflytande och kunna påverka den hjälp de får. 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till välfärdens proffs - Malmö stads medarbetare 
som ständigt hjälper till att förbättra verksamheterna genom sitt goda arbete, sitt mod att 
förändra, och sin förmåga att skapa positiva möten med Malmöborna. 
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KONJUNKTUREN  
I MakroNytt december 2013 gjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) följande 
bedömning av konjunkturen: 
 
I Sverige har den ekonomiska utvecklingen varit fortsatt svag under 2013 trots positiva signaler från 
omvärlden. Det kan synas märkligt att vårt land släpar efter när förutsättningarna för tillväxt i flera 
avseenden är bättre i vårt land än i många andra länder. Men den svenska exporten har utvecklats fortsatt 
svagt vilket gjort att också investeringarna har vikit och inte minst då inom industrin. En betydande 
minskning i företagens lager har därtill bidragit till att hålla tillbaka produktionen. Exporten och 
investeringarna har därmed gett ett klart negativt bidrag till utvecklingen av svensk BNP. Att produktionen 
trots allt ökar sammanhänger med en fortsatt tillväxt i privat och offentlig konsumtion. Men inte heller 
denna tillväxt har varit särskilt stark varför utfallet för BNP inte blivit bättre.  
 

 
 
Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar i den svenska ekonomin har trots den i övrigt svaga 
utvecklingen fortsatt att öka. Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar i svensk 
ekonomi med 0,9 % mellan tredje kvartalet i fjol och tredje kvartalet i år samtidigt som svensk BNP endast 
ökade med 0,3 %.  
 

 
 
Utgångspunkten för vår bedömning av svensk ekonomi är att en allt starkare tillväxt i omvärlden i 
kombination med de stigande framtidsförväntningar som kunnat konstateras här på hemmaplan starkt talar 
för att svensk ekonomi kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. 
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KOMMUNENS EKONOMI

Resultat  

Totalt resultat kommunen  
Årets resultat uppgick till 154 Mkr jämfört med 193 Mkr föregående år. Malmö stad har 
alltsedan 1996 redovisat positiva resultat. 
 

 
 
I årets resultat ingår två jämförelsestörande poster. Återbetalning av avtalsförsäkringar har 
ökat årets verksamhetsintäkter med 201 Mkr och en sänkt kalkylränta för pensioner har ökat 
de finansiella kostnaderna med 106 Mkr. 

Resultatets andel av skatter och bidrag  
Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag uppgick till 1,0 %. Jämfört med 
föregående år var detta en sänkning med 0,4 procentenheter. Utvecklingen mot allt lägre 
resultat fortsatte därmed. 
 

 
 
Under den senaste femårsperioden har resultaten i genomsnitt uppgått till 3,0 % av skatter 
och generella statsbidrag. Det har skett en succesiv sänkning av resultatnivån under de 
senaste åren. 
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Intäkter  
Kommunens totala intäkter under året uppgick till 18 318 Mkr vilket var en ökning med 
5,0 % sedan föregående år. Den största intäktskällan utgörs av skatter och generella 
statsbidrag vilka uppgick till 14 720 Mkr vilket var en ökning med 6,2 % jämfört med 
föregående år. 
 

 
 
Av kommunens intäkter från generella statsbidrag utgjordes 3 634 Mkr av 
inkomstutjämningsbidrag som kommunen erhåller till följd av kommunens svaga 
skatteunderlag. Malmös andel av medelskattekraften i riket uppgick till 85,1 %. 
 

 
 
Allt sedan början av 1970-talet, då Malmös andel av medelskattekraften uppgick till 117 %, 
har Malmös andel varit fallande. Under 2000-talet har den ökat endast vid två tillfällen, 
inkomståren 2002 och 2006. 

Kostnader  
Kommunens totala kostnader uppgick till 18 164 Mkr vilket var en ökning med 5,2 %. 
Personalen utgör den största kostnadsposten med cirka 54 % följt av köp av tjänster om 
drygt 30 %. 
 
Av kommunens verksamheter är pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg de största 
med vardera drygt 30 % av kostnaderna. 
 



14 Bihang 2014   Nr 810

11 
 

 

Balanskrav  
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk 
balans. Det innebär att extraordinära poster och realisationsvinster skall frånräknas årets 
resultat. 
 

 
 
Resultatet för år 2013, justerat enligt kommunallagens krav, visar att kommunen uppfyller 
kravet på ekonomisk balans med 227 Mkr. 

Finansiella mål 
Ett resultat som är förenligt med kravet på god ekonomisk hushållning i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser ställer högre krav än enbart balans i ekonomin. För att kravet 
skall kunna anses vara uppfyllt bör resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett 
konsoliderar ekonomin.  
 

2013 2012 2011
Årets resultat 154 193 492
samtliga realisationsvinster -33 -7 -29

vissa realisatinsvinster enl undantag 0 0 0

vissa realisationsförluster enl undantag 0 0 0

orealiserade förluster värdepapper 0 0 0

återföring orealiserade förluster värdepapper 0 0 0

Resultat efter balanskravsjustering 121 186 463

medel till resultatutjämningsreserv 0 - -

medel från resultatutjämningsreserv 0 - -

synnerligt skäl RIPS 106 0 82

Balanskravsresultat 227 186 545

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 0 0

SUMMA 227 186 545

Balanskravsresultat att återställa 0 0 0

BALANSKRAVSUTREDNING, MKR
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Kommunfullmäktige har därför ett finansiellt mål att över en tidsperiod om tre till fyra år 
skall resultatet täcka värdesäkringen av hela pensionsåtagandet, det vill säga även för den del 
som redovisas som en ansvarsförbindelse. Härutöver skall resultatet också täcka 
värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
 

 
 
Åren 2013 och 2010 anges det finansiella målet till 0 eftersom det är det lägsta resultat som 
kommunallagen tillåter. 
 
De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att kommunen med god marginal 
uppfyllt det finansiella målet. 

Budgetutfall  

Total budgetavvikelse kommunen  
Årets positiva budgetavvikelse på 288 Mkr har uppkommit genom centrala överskott inom 
finansiering och kommunstyrelse om 666 Mkr. De egentliga verksamheterna uppvisar 
emellertid en negativ avvikelse gentemot budget på sammanlagt 378 Mkr.  
 
I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från 
kravet att anpassa kostnaderna till tilldelat kommunbidrag. Dessa verksamheter är 
ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans med beslut från Försäkringskassan och 
statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick 
under året till sammanlagt 213 Mkr.  
 
Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över de större avvikelserna. 
 

 
  

2013 2012 2011 2010
Värdesäkra pensioner intjänade före 1998 -107 18 -96 -157

Värdesäkra justerat eget kapital 7 -6 139 115

Finansiellt mål, summa 0 12 43 0
Årets resultat 154 193 492 516

Målavvikelse 154 181 449 516

FINANSIELLT MÅL, MKR

Bokslut Budget Avvikelse
Nettokostnad -14 548 -14 681 133

-varav rea-/expl.vinster 135 200 -65

Skatter och generella bidrag 14 720 14 582 138

Finansnetto -18 -34 16

Årets resultat 154 -134 288

BUDGETAVVIKELSE, MKR
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Kommunfullmäktige  
Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige uppgår för helåret 2013 till ett underskott om 
1,8 Mkr. Förklaringen till underskottet är framförallt högre kostnader än förväntat för 
fullmäktiges livesändningar samt högre kostnader än beräknat för representation.  

Överförmyndarnämnd  
Överförmyndarnämnden uppvisar ett underskott mot budget om 8,8 Mkr, vilket förklaras i 
sin helhet av högre kostnader än budgeterat avseende arvoden till gode män. 3,8 Mkr av 
underskottet avser årsräkningar till gode män för 2012, som inkommit under våren 2013. 
Redan i internbudget 2013 konstaterade nämnden att tilldelat anslag inte motsvarade 
förväntade kostnader.  

Kommunstyrelse  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för året om 232 Mkr. Av överskottet uppkommer 
210 Mkr inom anslaget för kommunstyrelsen och resterande 22 Mkr inom anslaget för 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. En stor del av överskottet inom 
kommunstyrelsen uppstår till följd av att merkostnader för stadens omorganisation från 
stadsdelsfullmäktige till ny skolorganisation och stadsområdesnämnder inte uppgår till de 
nivåer som förutsattes i budget. Överskott uppstår även inom medel avsatta för olika 
utvecklings- och utredningsinsatser, varav bland annat införande av nytt IT-system för vård 
och omsorg blivit försenat till följd av överklagad upphandling. Överskottet för 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet uppstår bland annat till följd av att medel 
avsatta för insatser inom JobbMalmö inte förbrukats fullt ut.  

Realisationsvinster  
Under året har realisationsvinsterna uppgått till 33,5 Mkr vilket är 8,5 Mkr högre än 
budgeterat. 

Vinster i exploateringsverksamhet  
Av budgeterade vinster i exploateringsverksamheten om sammanlagt 175 Mkr har 101 Mkr 
realiserats under året. Resterande 74 Mkr har redovisats som ett underskott gentemot 
budget.  

Teknisk nämnd 
Nämnden redovisar ett underskott, exklusive realisationsvinster och vinster från 
exploateringsverksamhet, om 21 Mkr. Underskottet förklaras av nedskrivningar av 
anläggningstillgångar samt av kostnader för vinterväghållning och för skador orsakade av 
stormarna under hösten. Underskottet balanseras till viss del av ökade intäkter till följd av 
förändringar i fastighetsinnehavet samt lägre kapitalkostnader till följd av fördröjda 
investeringar. 

Stadsbyggnadsnämnd 
Nämnden visar ett överskott i verksamheten om knappt 10 Mkr. Stadsbyggnadskontoret 
visar ett överskott om 6 Mkr. Överskottet förklaras framförallt av högre intäkter till följd av 
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förbättrad konjunktur för bygglov och detaljplaner. Kostnaderna för 
bostadsanpassningsbidrag blev 4 Mkr lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på icke 
handlagda ärenden och pågående ärenden. Resultatet för BoPlats Syd blev 0,2 Mkr högre än 
budgeterat. 

Förskolenämnd 
Nämnden uppvisar ett underskott om 5,2 Mkr. Underskottet motsvarar cirka 0,2 % av 
förskoleverksamhetens totala kommunbidrag för 2013 och beror framförallt på att både 
barnantalet och kostnaden per plats varit högre än budgeterat samt att vissa av stadsdelarnas 
beslutade åtgärdsplaner inte realiserats. Lokalkostnaden per plats i de kommunala 
förskolorna översteg budget med cirka 11 % vilket orsakats av att kostnaden för nya och 
tillfälliga lokaler varit högre än vad som budgeterats. 
 
I budget 2013 beslutade kommunfullmäktige om en resursförstärkning till de pedagogiska 
verksamheterna med totalt 50 Mkr för andra halvåret. Av de 18 Mkr som förskolenämnden 
erhöll har drygt 6 Mkr använts för att åtgärda akuta brister i den fysiska miljön på vissa 
förskolor. Resterande belopp har använts för att täcka underskott i verksamheten. 

Grundskolenämnd 
Nämnden uppvisar ett underskott om 12,7 Mkr. I resultatet ingår en överföring av 
stadsdelarnas underskott för första halvåret med -22,7 Mkr. Grundskolenämndens 
underskott utgör knappt 0,5 % av grundskoleverksamhetens totala kommunbidrag för 2013 
och förklaras av ett högre elevtal än budgeterat, engångskostnader, beslut tagna före 
bildandet av ny skolorganisation samt kostnader i samband med bildandet av en ny 
förvaltning. Beslut att avveckla Rosengårdsskolans högstadium medförde en nedskrivning av 
anläggningstillgångar till ett värde av 8,6 Mkr. En ny organisation för lokalvård som 
etablerades i stadsdelen Fosies skolor fick effekt från halvårsskiftet med en ökad kostnad om 
3,5 Mkr. Grundskolenämnden har också haft kostnader i samband med flytt till nya lokaler 
samt för inköp av IT-utrustning till skolorna för att öka likheten i teknisk utrustning mellan 
skolorna.  
 
Av kommunfullmäktiges resursförstärkning till den nya skolorganisationen, erhöll 
grundskolenämnden 27 Mkr. Av dessa har 2,1 Mkr riktats till förstelärartjänster för att skapa 
utrymme för lärarna att ingå i ett kommunövergripande utvecklingsarbete. Resterande 
belopp har använts för att täcka underskott. Utöver detta resurstillskott har 
grundskolenämnden erhållit 10,5 Mkr i resursförstärkning för kostnader i samband med 
etablering av Malmö International School. 

Utbildningsnämnd 
Nämnden har haft ansvar för gymnasieverksamhet under första halvåret 2013. 
Nämnden uppvisar ett överskott med 5,4 Mkr beroende på att kostnadsutfallets fördelning 
över året inte överenstämt med budgeten.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 
Nämnden har haft ansvar för gymnasieverksamhet under andra halvåret 2013. 
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Nämnden redovisar ett underskott om 3,7 Mkr. I resultatet ingår en överföring av 
utbildningsnämndens överskott för första halvåret med 5,4 Mkr. Under oktober stängde 
skyddsombuden verksamheten vid Norra Sorgenfri gymnasium med hänvisning till 
arbetsmiljölagen. Nämnden beslutade därefter att flytta skolan till tillfälliga lokaler. Med 
anledning av detta gjordes nedskrivningar av engångshyror och anläggningstillgångar 
motsvarande 9 Mkr.  
 
Av kommunfullmäktiges resursförstärkning till den nya skolorganisationen, erhöll nämnden 
5 Mkr. Resurserna har använts till att förstärka reformen om karriärstjänster för lärare samt 
till Introduktionsprogrammen. 

Social resursnämnd  
Sociala resursnämnden redovisar ett underskott för året om totalt 10,1 Mkr. Avvikelsen 
hänför sig till nämndens tre ansvarsområden med -24,6 Mkr avseende personlig assistans 
med beslut från Försäkringskassan, +2,2 Mkr avseende statsbidrag för flyktingar och 
+12,3 Mkr avseende nämndens övriga verksamheter.  
 
Överskottet inom nämndens verksamheter förklaras till hälften av att nämnden erhållit 
medel för nya bostäder med särskild service enligt LSS vars uppstart har försenats under 
året. Andra förklaringar till överskottet är planerade aktiviteter som försenats, tillfälligt 
vakanta tjänster samt att vissa planerade åtgärder har kunnat genomföras till lägre kostnader 
än förväntat.  
 
Underskottet för personlig assistans med beslut från Försäkringskassan uppstår till följd av 
ett ökat antal ärenden. Totalt har antalet ärenden ökat med cirka 20 % på fem år. 
Överskottet avseende statsbidrag för flyktingar förklaras av att fler invandrare än beräknat 
anlänt till Malmö under 2012 och 2013, vilket medfört ökade statsbidragsintäkter till 
kommunen.   

Stadsdelsfullmäktige  
Stadsdelsfullmäktige har haft ansvar för förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, vård 
och omsorg, individ- och familjeomsorg, fritid och kultur, gemensam service och övrigt 
under första halvåret 2013. Det sammanlagda underskottet uppgår till -74 Mkr eller 1,6 % av 
utlagt kommunbidrag. I underskotten ingår drygt 33 Mkr som avser kostnader för 
hemlösheten vilka ej inräknas i stadsdelarnas budgetansvar.  

Centrum  

Centrum redovisar ett totalt underskott med 4,9 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar 
nämnden i stället ett överskott med 1,3 Mkr. 

Södra innerstaden  

Södra innerstaden avslutar halvåret med ett underskott om 2,7 Mkr. Efter avräkning av 
hemlöshet visar stadsdelen som helhet ett överskott med 2,5 Mkr. Verksamhetsområdet 
skola och fritidshem redovisar ett underskott om 1,8 Mkr. Då denna verksamhet 
prognostiserade underskott efter första kvartalet beslutades om åtgärdsplan vid 
stadsdelsfullmäktiges sammanträde i maj.   
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Västra innerstaden  

Västra innerstaden redovisar ett underskott om 11,1 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet 
uppgår underskottet till 8,6 Mkr. Stadsdelsnämnden fattade i juni beslut om åtgärdsplaner för 
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen för att komma tillrätta med 
underskotten. Planerna översändes till stadsområdesnämnd Innerstaden för genomförande 
under hösten 2013.  

Limhamn-Bunkeflo  

Limhamn-Bunkeflo redovisar ett underskott med 16,5 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet 
uppgår underskottet till 15,9 Mkr. Underskottet inom vård och omsorg beror främst på att 
behovet av korttidplatser legat över budgeterad nivå och att bemanningen i den egna 
verksamheten inte anpassats till förändrad beläggning. Inom förskoleverksamheten har 
antalet barn med förskoleplats ökat mer än vad som budgeterats samtidigt som 
driftskostnaden inom den egna verksamheten varit högre än budget. Grundskolans 
underskott uppgår till ca 5 Mkr och beror bland annat på att hyreskostnaderna för nya 
lokaler blivit högre än beräknat samt att flera skolor i den egna verksamheten visar 
underskott. Stadsdelsfullmäktige beslutade under första halvåret om åtgärder för att anpassa 
kostnadsnivån till budget.  

Hyllie  

Hyllie visar ett underskott med 2 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett 
nollresultat.  

Fosie  

Fosie redovisar ett underskott om 23,7 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är underskottet 
21,4 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna förskola, skola och fritidshem samt 
vård och omsorg. För förskolan redovisas underkott om 3,7 Mkr och för skola och 
fritidshem 13,9 Mkr. Detta är väsentligt mer än vad som tidigare prognostiserats, och 
förklaras av att det i halvårsbokslutet, som upprättats för att avsluta stadsdelens verksamhet, 
bokförts en del personalkostnader som vanligen inte brukar uppkomma i samband med 
årsbokslut (såsom ej uttagen semester, sjuklönekostnader och utfallet i årets lönerevision 
samt semesterlöneskulden). Underskott i de pedagogiska verksamheterna hade redan tidigare 
prognostiserats, och en åtgärdsplan omfattande kostnadsreduceringar med helårseffekt om 
sammanlagt 13,3 Mkr har beslutats.  

Oxie  

Oxie avslutar halvåret med ett underskott om 1,2 Mkr. Efter avräkning av kostnader för 
hemlöshet kvarstår ett underskott om 0,3 Mkr.  

Rosengård  

Rosengård avslutar halvåret med ett nollresultat totalt för verksamheten. I detta finns 
medräknat ett underskott till följd av högre kostnader än budgeterat för hemlösheten med 
11 Mkr. Vård- och omsorgsverksamheten redovisar ett underskott på 6,7 Mkr till följd av 
större vårdbehov än budgeterat.  
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Husie  

Husie redovisar ett underskott om 8,5 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen 
ett underskott om 6 Mkr. Detta beror till stor del, 5,3 Mkr, på ett underskott i vård och 
omsorg men även inom verksamheterna förskola, skola och individ- och familj. 
Underskottet inom vård och omsorg beror främst på ett ökat behov av korttidsplatser och 
särskilt boende. Både förskolan och skolan har ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd, 
samt fler barn och elever som efterfrågar plats än budgeterat. Underskottet inom individ- 
och familjeomsorgen beror framförallt på högre kostnader för hemlösheten än vad som 
budgeterats. Med anledning av det underskott som nämnden visade efter första kvartalet 
beslutade Husie stadsdelfullmäktige i juni månad om handlingsplaner för att nå en ekonomi i 
balans. 

Kirseberg  

Kirseberg redovisar ett underskott med 4 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar 
stadsdelen ett underskott om 1,8 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna skola 
inklusive fritidshem samt individ och familj. Inom skola inklusive fritidshem förklaras 
underskottet framförallt av högre kostnader än budgeterat för barn i behov av särskilt stöd. 
Underskottet inom individ- och familjeomsorgen beror främst på högre kostnader för 
hemlösheten än vad som budgeterats. 

Stadsområdesnämnder  
Stadsområdesnämnderna har haft ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, 
fritid och kultur, gemensam service och övrigt under andra halvåret 2013. Det sammanlagda 
underskottet uppgår till 99 Mkr eller 5,3 % av utlagt kommunbidrag. I underskotten ingår 
knappt 36 Mkr som avser kostnader för hemlösheten vilka ej inräknas i stadsområdenas 
budgetansvar. I nämndernas resultat ingår en resultatöverföring av stadsdelarnas underskott 
för första halvåret med 11 Mkr.  
 
Sedan omorganisationen ansvarar stadsområdena för verksamhetsområdena individ- och 
familjeomsorg, vård och omsorg, fritid och kultur samt gemensam service och övrigt. De 
stora avvikelserna mot budget återfinns inom områdena individ- och familjeomsorg samt 
vård och omsorg.  
 
För individ- och familjeomsorgen blev underskottet för andra halvåret 41 Mkr. I utfallet 
ingår underskott om 47 Mkr för hemlöshet där nämnderna delvis befriats från kravet att 
anpassa kostnaderna till tilldelat kommunbidrag. Efter avräkning av den del av underskottet 
för hemlöshet som ligger utanför nämndernas ansvar, 35 Mkr, återstår ett underskott inom 
individ- och familjeomsorgen i stadsområdena på 6 Mkr.  
 
För vård och omsorg redovisas ett underskott för 2013 om 63 Mkr, varav i 
stadsområdesnämnd Öster 28 Mkr, i Väster 12 Mkr och i Innerstaden 14 Mkr. Vidare 
förklaring till underskotten återfinns under respektive stadområdes rubrik nedan.  

Norr  

Stadsområdesnämnd Norr redovisar ett underskott om totalt 14 Mkr. Efter avräkning av 
hemlöshet uppgår resultatet till -5,9 Mkr. Underskottet uppstår i huvudsak inom individ- och 
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familjeomsorgen till följd av högre kostnader än väntat för placeringar av vuxna och barn 
samt omställning av verksamhet och lokaler i samband med omorganisationen. Inom vård 
och omsorg redovisas underskott om totalt 7 Mkr avseende insatser enligt LSS samt 
ramavtalsupphandlade platser i särskilt boende. Underskottet balanseras av ett överskott som 
uppkommit till följd av att det totala behovet av särskilda boendeplatser varit lägre än 
förväntat under hösten.  

Öster  

Stadsområdesnämnd Öster redovisar ett underskott om 38,4 Mkr. Efter avräkning av 
hemlöshet blir underskottet 24,7 Mkr. Underskottet finns uteslutande i vård- och 
omsorgsverksamheten. Cirka 10 Mkr av underskottet i vård- och omsorgsverksamheten 
uppstod under våren i de två stadsdelarna Rosengård och Husie. Befolkningens behov av 
särskilt boende, hemtjänst och insatser enligt LSS har vida överstigit budget. Andelen 
kvinnor och män över 65 år som har behov av någon form av insats ökar. Om inte 
utvecklingen vänder kommer behoven att överstiga lagd budget för 2014. Nämnden arbetar 
systematiskt med åtgärdsplaner för att komma i ekonomisk balans. 

Söder  

Stadsområdesnämnd Söder redovisar ett underskott om 6,8 Mkr. Efter avräkning av 
hemlöshet blir underskottet 5 Mkr, vilket huvudsakligen finns inom vård- och 
omsorgsverksamheten. Detta förklaras i första hand med ett ökande antal särskilt 
vårdkrävande brukare, samt att upphandlingar resulterat i nya ramavtal som gjort kostnaden 
per plats väsentligt dyrare. 

Väster  

Stadsområdesnämnd Väster redovisar ett underskott om 6,5 Mkr för 2013. Efter avräkning 
av hemlöshet uppgår resultatet till -4 Mkr. Underskottet är framförallt hänförligt till 
verksamhetsområdet vård och omsorg till följd av ökade kostnader i samband med nytt 
ramavtal för särskilda boendeplatser. Det nya ramavtalet medför totala merkostnader för 
Väster om 12,6 Mkr, vilket dock vägs upp av att behovet av platser totalt sett minskat något.  

Innerstaden  

Stadsområdesnämnd Innerstaden redovisar ett underskott om 33,1 Mkr. Efter avräkning av 
hemlöshet återstår ett underskott om 23,7 Mkr. Underskottet består av ett negativt resultat 
om 5,9 Mkr som uppstod framför allt i stadsdel Västra innerstaden under första halvåret. 
Underskottet under andra halvåret har uppstått i individ- och familjeomsorg och inom vård 
och omsorg. I individ- och familjeomsorgen finns ett ökat behov i förhållande till budget 
och ett antal mycket kostsamma placeringar på institution. Främsta förklaringar till 
underskotten inom vård och omsorg är fler och dyrare placeringar i särskilt boende samt en 
förskjutning mot högre och mer kostnadskrävande nivåer. 

Ekonomisk hjälp  
Kostnaden för ekonomisk hjälp uppgick till 913 Mkr, vilket är 99 Mkr mer än budgeterat. 
Jämfört med 2012 ökade kostnaden med 5 %, vilket till största delen beror på att antalet 
ärenden och biståndslängd ökar. 
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Finansiering  
Finansförvaltning och hamnanläggningar redovisade ett budgetöverskott på sammanlagt 
434 Mkr.  
 
Skatter och generella statsbidrag gav ett sammanlagt överskott gentemot budget på 138 Mkr. 
En snabbare befolkningsökning under 2012 har gjort att skatteintäkterna blev högre än 
budgeterat. 
 
Personalomkostnader och pensioner lämnade ett överskott gentemot budget på sammanlagt 
18 Mkr. Härutöver gjorde AFA-försäkringar en återbetalning av 2005 och 2006 års premier 
vilket medförde ett resultat på +201 Mkr. 
 
Bolag och kommunalförbund redovisade ett sammanlagt överskott på 31 Mkr varav 
hamnanläggningarna stod för 26 Mkr.  
 
Internbankens resultat uppgick till +48 Mkr jämfört med budget. Överskottet förklaras 
främst av en ökad utlåning till kommunens bolag samt en lägre räntenivå än vad som 
förutsattes i budgeten. Finansiella kostnader har belastats med 106 Mkr till följd av den 
sänkta kalkylräntan (RIPS) som används vid pensionsskuldsberäkningar. 
 
Anslag till kommunstyrelsens förfogande lämnar ett överskott på sammanalagt 91 Mkr, varav 
36 Mkr avser den resultatöverföring som gjordes från stadsdelsorganisationen till den nya 
organisationen efter den 1 juli. I övrigt är det främst avsatta medel för 
utbyggnadsinvesteringar hos tekniska nämnden som ej avropats i budgeterad omfattning. 

Prognossäkerhet  
En väl fungerande uppföljning och prognosmetodik är en förutsättning för att upprätthålla 
en god ekonomisk utveckling i enlighet med de uppställda budgetmålen. En god 
prognossäkerhet gör att nämnder och styrelser ges underlag för korrigerande beslut vid 
befarade budgetavvikelser. 
 
I samband med delårsrapport för januari-september (DR 3) prognostiserades den totala 
budgetavvikelsen till 248 Mkr. Vid bokslutet uppgick den till 288 Mkr, vilket innebär en 
prognosavvikelse på 40 Mkr.  
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Större prognosavvikelse uppkom på kommunstyrelsen +125 Mkr, avseende 
omställningskostnader samt centrala projekt och utredningsmedel samt finansiering -51 Mkr 
beroende på en ny skatteunderlagsprognos från SKL och ombudgeterade anslag. 

Pensionskostnad
Av årets redovisade kostnader utgörs 908 Mkr av pensionskostnader. Av dessa avser 
475 Mkr pensionsrättigheter som personalen intjänat under året och 34 Mkr finansiella 
kostnader för värdesäkring av pensionsåtagande som intjänats efter 1997. Härutöver har 
årets kostnader belastats med 106 Mkr till följd av sänkt kalkylränta för pensionsberäkning. 
 
Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas 
utbetalningar av pensionsrättigheter intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad 
uppgick under året till 293 Mkr. 
 

Bokslut DR 3 Avvikelse
Servicenämnd 2 0 2

Kommunstyrelse 232 107 125

Stadsbyggnadsnämnd 10 4 6

Teknisk nämnd -21 10 -31

Rea-/exploateringsvinster -65 -96 31

Gymnasie o vuxenutbildningsnämnd 2 5 -3

Grundskolenämnd (juli-dec) -13 -10 -3

Förskolenämnd (juli-dec) -5 0 -5
Social resursnämnd 13 8 5
Statsbidrag flyktingar 2 -9 11
Stadsområdesnämnder (juli-dec) -99 -59 -40
Stadsdelsfullmäktige (jan-juni) -74 -74 0

Ekonomisk hjälp -99 -96 -3

Övriga nämnder -31 -27 -4

Finansiering 434 485 -51

Årets resultat 288 248 40

PROGNOSTISERAD BUDGETAVVIKELSE, MKR
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Investeringsverksamhet 
Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och 
exploateringsfastigheter. 

Investeringsvolym  
Under året uppgick investeringsverksamheten till 2 224 Mkr vilket var en ökning med knappt 
400 Mkr jämfört med föregående år. 
 

 
 
Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till 
1 867 Mkr per år. Investeringsvolymen har varit stadigt stigande under de senaste åren både 
vad avser volymen i miljoner kronor och om investeringarna sätts i relation till 
verksamhetens kostnader. 
 

2013 2012 Förändring
Premie KAP-KL 1 0 1
Avgiftsbestämd ÅP 382 379 3

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*) 87 66 21
Avsatt till pensioner ÖK-SAP 5 8 -3

Utbetalda pensioner intjänade före 1998 293 290 3
Finansiell kostnad 34 56 -22

Sänkt kalkylränta RIPS 106 0 106

Totalt 908 799 109

* )  ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension (enl KAP-KL) 

PENSIONSKOSTNADER, MKR
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Försäljning av tillgångar  
Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt 114 Mkr vilket är betydligt lägre än under 
föregående år då de uppgick till 289 Mkr. Av årets försäljningar var merparten, 78 kr, 
exploateringsområden. Av sålda exploateringsområden var det en övervikt av 
bostadsområden jämfört med verksamhetsområde. 

Finansiering av investeringar 
Investeringsverksamheten finansierades under 2013 till 34 % av skattemedel. Försäljningar 
av främst exploateringsområden bidrog med 5 % och resterande 61 % fick finansieras 
genom minskade finansiella nettotillgångar. 
 

 
 
Finansieringen av investeringsverksamheten har successivt gått mot minskande andelar 
skatte- och försäljningsfinansiering och en ökande andel finansiering med finansiella 
nettotillgångar. 

Objektsgodkännanden 
Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från 
kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala 
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bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna 
objektsgodkännande. 
 
Under året har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 1 756 Mkr. Nedanstående 
tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande gällande 
pågående och avslutade investeringsprojekt.  
 

 
 

 
 

Objekt Beslutsdatum Beslut Prognos Avvikelse

Utfall 
t.o.m. 

dec 2013 Beslut Prognos Avvikelse År 
Malmöringen KF 2011-02-17 88,0 95,8 -7,8 10,0 24,1 26,5 2,4 2017

Väg- och järnvägstrafik Norra hamnen KS 2011-06-08 30,0 22,5 7,5 17,8 0,0 0,0 0,0

Centralplans förlängning KF 2011-12-01 66,0 70,0 -4,0 46,8 4,4 4,4 0,0 2014

Allmän platsmark station Triangeln KS 2011-11-30 46,0 54,5 -8,5 44,3 4,2 4,2 0,0 2014

Scaniabadet KS 2012-02-01 47,9 51,8 -3,9 7,7 5,3 5,3 0,0 2016

Allmän platsmark Malmö Live KS 2012-05-30 43,0 44,4 -1,4 7,9 5,5 5,5 0,0 2017

Millenieskogen KS 2012-08-15 39,0 38,5 0,5 22,1 4,1 4,1 0,0 2017

Nobeltorget KS 2013-01-16 28,9 28,9 0,0 1,2 2,5 2,5 0,0 2015

Superbuss linje 5 KS 2013-01-16 41,8 41,8 0,0 7,1 4,3 4,3 0,0 2014
Lokalgator och park inom Limhamns 
läge KS 2013-02-06 38,3 38,3 0,0 1,4 0,7 0,7 0,0 2018

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie) KF 2013-06-18 78,4 78,4 0,0 7,1 9,3 9,3 0,0 2016-18

Utbyggnad Norra Hamnen KF 2013-08-29 260,0 260,0 0,0 6,2 16,0 16,0 0,0 2015-25

Kajreparation i Klagshamn KS 2013-09-04 20,0 20,0 0,0 5,1 1,5 1,5 0,0 2014
Underhåll av broar på Inre Ringvägen 
och andra 60- och 70-talsbroar

KS 2013-09-04 37,0 37,0 0,0 18,2 2,8 2,8 0,0 2016

Bärighetsombyggnad av gator KF 2013-09-19 105,5 105,5 0,0 35,2 8,1 8,1 0,0 2016

Omb Trafikplats Spillepengen KF 2013-09-19 313,0 313,0 0,0 12,6 18,5 18,5 0,0 2016
Byggande av förlängt kollektivkörfält 
på Stockholmsvägen etapp 3

KS 2013-09-04 30,0 30,0 0,0 1,4 1,3 1,3 0,0 2015

Slussplan KS 2013-11-06 16,6 16,6 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 2018

Vintrie Park KS 2013-11-27 28,8 28,8 0,0 3,4 3,4 0,0 2014-19

Gyllins Trädgård samt Husie 172-123 KS 2013-11-27 21,3 21,3 0,0 8,2 1,5 1,5 0,0 2019
Gyllins Trädgård naturpark, 
temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27 41,0 41,0 0,0 1,5 5,8 5,8 0,0 2020

Hyllie vattenpark KS 2013-11-27 27,9 27,9 0,0 0,6 3,2 3,2 0,0 2015

Ekonomiskt avslutade under 2013

Cykelarr Dekanen KS 2011-04-06 25,0 28,1 -3,1 28,1 4,1 4,5 0,4 2013

Segebroarna KS 2011-06-08 45,0 38,6 6,4 38,6 3,7 4,1 0,4 2013

Uppsalakajen i Östra Hamnkanalen KS 2011-08-17 19,5 20,1 -0,6 19,8 1,9 1,9 0,0 2013

Älvsborgsbron KS 2011-11-02 26,0 29,1 -3,1 26,7 1,8 1,8 0,0 2013

Kaptensbron KS 2012-08-15 36,0 31,5 4,5 31,5 2,9 3,3 0,4 2013

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl Driftskonsekvenser

KOMMENTARER TEKNISKA NÄMNDEN

Scaniabadet: Extra utredning av bastu och vågbrytare samt uppvärmning av badet. Kreditivränta på 2,5 Mkr. Scaniabadet är en 

sammanslagning av projekt 8480 Scaniabadet, 8536 Park vid Scaniabadet och 8537 Byggnader vid  Scaniabadet. 

Malmöringen: Kalkyler indexuppräknade med 3% sedan 2010-2013, 2 Mkr  inlagt för marklösen

Kaptensbron: Billigare entreprenadkostnad än beräknat samt mindre kostnader för flyttning av högspänningskablar

Cykelarr dekanen: Avvikelsen avser justering av intäkter samt kreditivränta

Älvsborgsbron: Avvikelsen avser fördyring, kreditivränteberäkning om 1 Mkr, indexhöjningar samt smärre förändringar sedan ursprungsplan.

Segebron: Ej genomförda delar i projektet: - Effekt- och allmänbelysning, utebliven standardhöjning av markbeläggningen under broarna. 

Uppsalakajen i Östra Hamnkanalen: Arkeologi och ändrad gestaltning ökar kostnaderna

Allmän platsmark Stn Triangeln: Äta kostnader (ändrings- och tilläggsarbeten)
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Objekt Beslutsdatum Beslut Prognos Avvikelse

Utfall 
t.o.m. dec 

2013 Beslut Prognos Avvikelse År 
Latinskolan KF 2011-02-17 150,0 222,0 -41,0 221,6

KF 2011-12-21 31,0

Förskola Hyllie/Arkitektgatan  KS 2011-03-01 49,3 43,0 6,3 42,7  

KS 2011-08-17

LSS-boende, Chauffören KS 2011-09-07 29,0 25,2 3,8 24,1

Förskola Stångbönan KS 2011-09-07 28,7 31,5 -2,8 19,5  

Förskola Bulltofta IP KS 2011-09-07 39,0 38,5 0,5 38,5

Tillbyggnad av Tornhuset, WMU KF 2012-11-22 72,0 85,0 -13,0 46,1

Malmö Live Anläggningsentreprenad, 
Konserthus 

KF 2011-10-27 750,0 914,0 -164,0 532,3 47,0 47,0 0,0

Malmö Live Anläggningsentreprenad, 
Parkeringshus 

KF 2011-10-27 94,0 116,0 -22,0 0,0

Malmö Live teknik KS 2012-09-05 48,0 48,0 0,0 2,9

Pilbäcks skolan/Tygelsjöskolan KF 2011-12-21 170,0 180,0 -10,0 179,0  

Förskolan Synoden KS 2012-02-29 34,0 32,7 1,3 32,7  

Strandskolan KS 2012-04-30 47,0 43,0 4,0 41,4

Förskola Bastionen KS 2012-05-30 30,0 34,5 -4,5 23,7

LSS-boende Hagstorp KS 2012-05-30 29,0 27,0 2,0 29,1

Sporthall Klagshamn KS 2012-08-15 44,0 42,5 1,5 40,3

Förskola Sofielund KS 2012-08-15 34,0 34,0 0,0 1,9

Munkhätteskolan ombyggnad KF 2012-09-06 140,0 154,0 -14,0 7,9

Hylliebadet KF 2012-11-22 349,0 349,0 0,0 123,5 36,0 36,0 0,0

Förskola Pilevallsvägen KS 2012-11-07 36,0 36,3 -0,3 17,1

Akvariet Malmö museer KS 2012-11-27 46,5 46,5 0,0 7,3

Värner Rydénskolan KS 2013-02-06 17,0 21,0 -4,0 20,7

Södertorps förskola KS 2013-04-02 16,1 16,1 0,0 5,1

Maria förskola KS 2013-04-02 48,6 48,6 0,0 20,9

Parkens förskola KS 2013-04-02 26,5 28,0 -1,5 11,4

Bellevuegårdens förskola KS 2013-04-02 49,0 45,0 4,0 15,4

Värnhemsskolan KS 2013-04-02 16,7 16,7 0,0 15,4

Gånglåtens förskola KS 2013-05-08 49,0 46,0 3,0 6,7

Rörsjöskolans flexiförskola KS 2013-05-29 35,2 35,2 0,0 2,5

Lorensborgsskolan KS 2013-08-14 43,6 43,6 0,0 2,0

Vindkraft KS 2013-11-06 37,0 37,0 0,0 5,9

LSS-boende Rosentorpsvägen KS 2013-11-06 17,0 17,0 0,0 5,6

Ängsslätt/Myggans förskola och 
tandpoliklinik

KS 2013-11-06 39,7 39,7 0,0 2,2

Carl Gustafs förskola KS 2013-11-06 34,0 34,0 0,0 2,7

Stapelbäddens flexiskola KF 2013-11-28 170,0 170,0 0,0 8,0

LSS-boende Särslövsvägen KS 2013-11-06 26,0 26,0 0,0 2,4

LSS-boende Dukatgatan KS 2013-11-27 42,0 42,0 0,0 1,7

Ekonomiskt avslutade under 2013

LSS-boende Tofsmätaren KS 2011-04-06 18,5 17,5 1,0 17,3

LSS-boende Jordtisteln KS 2011-05-04 18,5 17,5 1,0 17,4

Förskolan Bersån KS 2011-10-05 23,0 25,5 -2,5 25,5

LSS-boende Bersån KS 2011-10-05 17,0 17,6 -0,6 17,6

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMND
Totalkalkyl Driftskonsekvenser
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Ekonomisk ställning  

Soliditet  
Soliditet visar den del av balansräkningen som finansierats med eget kapital. Soliditeten 
uppgick vid årsskiftet till 53 %. Detta var en sänkning med 5 procentenheter sedan 
föregående år. Denna kraftiga förändring förklaras av att kommunen under året ökat 
utlåningen till bolagen vilket i sin tur finansierats med ökad upplåning. Om denna förändring 
exkluderas blir soliditetsminskningen endast 2 procentenheter. 
 

 
 
Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 
uppgick till 27 %. 

Skuldsättningsgrad  
Skuldsättningsgraden visar den del av balansräkningen som inte finansierats med eget kapital. 
Omvänt till soliditeten har skuldsättningsgraden ökat med 5 procentenheter till 47 %. Det är 
framförallt andelen långfristiga skulder som ökat, från 20 till 27 %. 
 

KOMMENTARER SERVICENÄMNDEN 

Stångsbönans fsk: Pga av försenade beslut har detta medfört merkostnader på befintlig byggnad i form av driftskostnader. 

Värner Ryden skolan: Utförandekostnaden är högre än mot budget. 

Förskola Bersån: Ökningen ryms inom ramen +-15% samt att kunden har gjort tilläggsbeställningar för 0,5 Mkr 

Munkhätteskolan: Prognos högre pga att renoveringsbehovet ökar allt eftersom projektet framskrider. Husets speciella arkitekturvärde försvårar
arbetets utförandevilket är kostnadsdrivande.  

Latinskolan: Kostnaden beräknas att uppgå till ca 222 Mkr.  Tillkomna kostnader avser bla oförutsägbara extra kostnader avseende osedvanligt
besvärliga grundförhållanden i marken samt utökade ytor och kvalitet samt verksamhetsanpassning såsom akustik.

Malmö Live: Projektet fördyrat pga av kostnader för indexreglering, kreditiv- och byggherrekostnader enligt markanvisningsavtalet. Den ökade
kostnaden är överenskommen med Samordningsgruppen för Malmö Live. 

Bastionens förskola: Ombyggnationen av Bastionen till förskola har försenats beroende på byggnadens kulturhistoriska karaktär. Utöver detta 
har även föroreningar i mark uppdagats. En diskussion förs med fastighetskontoret gällande markföroreningarna.   

WMU/Tornhuset: Under 2012 påbörjades arbetet med att omdana Tornhuset i hamnen till skola för WMU. Entreprenaden upphandlades under 
2012 och projekteringsarbeten påbörjades i samarbete med entreprenören. Under 2013 har arbetet övergått i spont-och grundläggningsarbete 
och stommen har börjat resas på nybyggnadsdelen. Projektetet beräknas vara klart årsskiftet 2014/2015. Komplexiteten i byggnaden har visat 
sig vara stor att det varit svårt att få offerter från underentreprenörer och på material varför gängse priskonkurrens ej kunnat erhållas och därmed 
fördyrat projektet. Även kopplingen till den befintliga byggnaden är svårlöst. Även ökade kostnader till följd av krav från WMU och extrakostnader 
för mark och omläggning av ledningar har fördyrat projektet. Diskussion med WMU/stadskontoret om gränsdragningen gällande bland annat 
möbler, teknik och IT bör tas innan projektets totalkostnad kan bedömas. 
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Räntebärande nettotillgång och nettoskuld  
Kommunens räntebärande nettoskuld ökade under året. Totalt var förändringen 961 Mkr. 
Skulderna ökade med 1 777 Mkr och pensionsskulden ökade med 177 Mkr. Tillgångarna 
ökade med 993 Mkr. Av bruttoförändringen förklaras 1 462 Mkr av en ökad utlåning till 
bolagen. 
 

 

Borgensåtaganden  
Av kommunens beviljade borgensåtagande har 1 828 Mkr utnyttjats. Per invånare blev det 
cirka 5 900 kr, vilket motsvarar knappt 30 % av genomsnittet i riket. 
 
Av utnyttjade borgensåttaganden låg 76 % inom kommunkoncernen. Av de bolag inom 
koncernen för vilka kommunen ingått borgen har samtliga redovisat positiva resultat under 
de senaste fem åren. Övriga borgensåtaganden utanför kommunkoncernen bedöms utgöra 
en låg risk för kommunen. 

Pensionsförpliktelser  
Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda som uppgår till 
sammanlagt 7 925 Mkr. De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 6 410 Mkr och 
de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta innebär att 81 % av pensionsförpliktelsen 
ligger utanför balansräkningen. 
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Totalt har förpliktelsen ökat med 503 Mkr under året. Effekten av sänkt kalkylränta har 
beräknats till 582 Mkr varför den underliggande utvecklingen har varit en minskad 
förpliktelse på 79 Mkr. 
 
Hela förpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade 
tillgångar. 

Avsättningar  
Utöver avsättningar för pensioner har kommunen i balansräkningen avsättningar på 
sammanlagt 14 Mkr. Av dessa avser 9 Mkr hyreskontrakt för lokaler som ej används samt 
befarade särskilda avgifter avseende ej verkställda beslut om insatser enligt LSS. 

Reserverat under eget kapital 
Av redovisade resultat från åren 2010-2012 har 918 Mkr reserverats i en 
resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag 
intäktsutveckling i en lågkonjunktur. 
 
Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. 
Kommunstyrelsen har under året godkänt fem åtgärder till en total kostnad på 34 Mkr. 
Under året har knappt 2 Mkr av dessa tagits i anspråk. 

Förväntad utveckling  
Budgeten för år 2014 är underbalanserad med 70 Mkr vilket skall finansieras genom en 
disposition ur resultatutjämningsreserven. De under 2013 redovisade underskotten avseende 
ekonomisk hjälp, hemlöshet och personlig assistans, sammanlagt drygt 210 Mkr måste 
hanteras under året för att balanskravet skall uppfyllas. Kostnadsökningen inom vård- och 
omsorgsverksamheten är också illavarslande och måste hanteras inom tillgänglig budget. 
Chanserna att uppnå budgeterade exploateringsvinster tycks nu vara bättre än under år 2013.  
 
De skatteunderlagsprognoser som kommit från Sveriges Kommuner och Landsting sedan 
budgeten för år 2014 upprättades visar inte på några större avvikelser jämfört med 
budgetprognosen. 
 
En fortsatt hög investeringsnivå och behov av förstärkningar i kärnverksamheterna samt en 
snabb befolkningsökning ställer krav på en god resultatutveckling.  Om nödvändiga 
investeringar skall kunna finansieras måste resultatutvecklingen förbättras och 
försäljningarna öka annars riskerar skuldsättningen att växa i alltför snabb takt. 

2013 2012 Förändring
Avsättningar 1 515 1 338 177

Ansvarsförbindelse 6 410 6 084 326

Finansiella placeringar 0 0

Totalt återlånade medel 7 925 7 422 503

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MKR
inklusive särskild löneskatt
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I mars 2014 ska kommunstyrelsen besluta om hur Malmö ska ta slutrapporten och det 
omfattande arbetet från Kommission för ett socialt hållbart Malmö vidare. Detta ska ge 
inriktningen för stadens framtida utvecklingsarbete mot social hållbarhet. En av 
kommissionens övergripande rekommendation handlar om att etablera en social 
investeringspolitik. I enlighet med kommissionens slutsatser och svaren från ca 70 
remissinstanser förväntas också ett ökat fokus på starkare samarbeten, både inom staden och 
med andra offentliga aktörer, högskola, universitet, civilsamhälle och näringsliv i det fortsatta 
arbetet. De områden som lyfts berör i stort sätt alla Malmö stads förvaltningar och bolag, 
och omfattar ledarskap och arbetsmetoder; lärande och utbildning; arbete och försörjning; 
boende och stadsplanering; samt hälso- och sjukvård.  
 
Kvalitets- och likvärdighetsfrågor kommer fortsatt vara i fokus för förskolor och skolor. 
Den nya organisationen ökar möjligheten till mer sammanhållna kommungemensamma 
utvecklingsinsatser. Arbetet med ett stort antal utvecklingsinsatser för ökad kvalitet och 
likvärdighet pågår, men är en långsiktig process. Vissa förbättringar kan åstadkommas på 
kort sikt medan för andra kan det ta tid innan de får genomslag. Här kommer systematik och 
uthållighet att vara en framgångsfaktor. 
  
Antalet barn/ elever i förskola och grundskola förväntas öka kraftigt. Att säkerställa ett 
effektivt resursutnyttjande samt tillgång till lokaler och utbildad personal kommer att vara 
viktiga frågor framöver.  
 
Planering och utbyggnad av förskolor och skolor kommer att vara viktiga frågor under ett 
antal år framöver. En utökad samverkan mellan nämnderna och mellan kommunen och 
privata aktörer kommer att krävas för att lösa dessa frågor. 
 
Nya modeller för fördelning av bidrag till förskolor och grundskolor har tagits fram under 
året och ska tillämpas från och med 2014. Dessa bygger bland annat på fördelning utifrån 
socioekonomiska faktorer. Att fortsatt arbeta med uppföljning och anpassningar av 
modellerna för att uppnå en likvärdig fördelning av resurser utifrån behov kommer att vara 
en utmaning framöver. 
 
Inom verksamhetsområdet vård och omsorg sker många förändringar som medför 
utbildnings- och informationsbehov samt utvecklingsarbete inom verksamheten. Sedan 2013 
finns en ny plan för vård och omsorg och nya värdighetsgarantier inom hemtjänsten, samt 
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under 2014 påbörjas också arbetet med 
införande av nytt IT-system för verksamheten inför 2015. 2015 väntas också nya 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende utfärdas av Socialstyrelsen.  
 
Under året påbörjades ett stadsövergripande utvecklingsarbete som syftar till att utveckla 
arbetet med försörjningsstöd och minska kostnaden för ekonomiskt bistånd.  
 
I maj beslutade kommunstyrelsen att uppdra år stadskontoret att utreda hur kostnaderna för 
hemlösheten ska sänkas med hjälp av aktörer på bostadsmarknaden och socialtjänsten. 
Utredningen mynnade ut i förslag till fortsatt utvecklingsarbete och flera utredningsuppdrag 
med syftet att stärka och effektivisera kommunens arbete för att därmed minska 
kostnaderna. 
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MEDARBETARNA  
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 21 000 medarbetare 
fördelade på cirka 400 yrken. Deras engagemang, kompetens och ansvar är en viktig 
förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Det är därför viktigt att staden har 
attraktiva arbetsplatser som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt 
kompetens. Att attrahera kompetenta medarbetare till välfärdssektorn är också en del av den 
nationella strategi som Sveriges kommuner och landsting arbetar med under namnet Sveriges 
viktigaste jobb.  
 
Flera kompetens- och personalförsörjningsinsatser har genomförts under året, dels för 
medarbetare och ledare i våra verksamheter, dels särskilt riktade insatser för att nå nya 
medarbetare. Under året erhöll Malmö stad pris för bästa employer branding-kommun för 
Young professionals av Universum. 
 
Den 1 juli fick Malmö stad en ny organisation som främst berörde verksamheter inom skola, 
förskola, vård och omsorg samt individ och familj. Förändringen omfattade totalt cirka 
18 000 medarbetare, varav cirka 350 medarbetare i förvaltningsövergripande funktioner blev 
direkt berörda genom byte av arbetsuppgifter, arbetsplats eller chef. Omställningsarbetet 
genomfördes i god samarbetsanda mellan berörda förvaltningar och fackliga organisationer. 
 
Malmö stads nya samverkansavtal trädde i kraft 1 januari 2013 och ersatte Samverkan Malmö 
stad från 1996. Avtalet speglar ett gemensamt synsätt på samverkan och hur en väl 
fungerande verksamhet förenas med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det tydliggör också det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i verksamheten. En kommungemensam 
utbildning för chefer, skyddsombud samt fackliga representanter med syfte att ge en 
grundläggande kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet etablerades under året. 

Antal medarbetare 
Under året uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 
21 747. Medelantalet medarbetare har ökat med 211 jämfört med 2012. 
 

 
 
Den 31 december 2013 var 21 676 medarbetare månadsanställda (77,5 % kvinnor och 
22,5 % män), vilket innebar en ökning med 511 jämfört med föregående år. Ökningen 
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berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan. Av samtliga månadsanställda var 
19 030 (77,9 % kvinnor och 22,1 % män) tillsvidareanställda, vilket utgjorde 87,8 %. Antalet 
tillsvidareanställda ökade med 462 medarbetare under 2013. Medelåldern var 44,3 år, 
oförändrat från föregående år. Medelåldern för kvinnor var 44,3 år och 44,4 år för män.  
 
Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 olika yrken som är 
fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens olika verksamhetsområden. De tio största 
yrkesgrupperna motsvarade 55,4 % (12 019) av medarbetarna.  
 

 

Personalkostnader  
2013 års löneöversyn genomfördes med samtliga organisationer och det genomsnittliga 
löneutfallet blev 2,92 %.  
 
Medellönen för samtliga månadsanställda uppgick till 26 182 kr, vilket innebar en ökning 
med 2,9 % jämfört med föregående år. Kvinnornas medellön ökade med 3 % till 25 879 kr 
och männens medellön ökade med 2,6 % till 27 226 kr.  
 
Personalkostnaderna utgjorde cirka 54 % av kommunens kostnader. Personalkostnadernas 
fördelning framgår i nedanstående tabell.  
 

 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron 2013 motsvarade 5,54 %, vilket var en ökning motsvarande 0,43 
procentenheter i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor var 6,08 % och för 

Antal månads-
anställda Kvinnor Män

Undersköterska äldreomsorg 2 763 91,9% 8,1%

Barnskötare 2 166 89,8% 10,2%

Förskollärare 1 842 94,6% 5,4%

Vårdare gruppboende 1 142 75,4% 24,6%

Lärare grundskola tidigare år 945 82,5% 17,5%

Vårdbiträde äldreomsorg 762 82,7% 17,3%

Socialsekreterare 759 87,6% 12,4%

Lärare grundskola senare år 595 67,1% 32,9%

Lärare gymnasium allmänna ämnen 549 60,5% 39,5%
Handläggare övergripande verksamhets- 
planering

496 67,9% 32,1%

TIO STÖRSTA YRKESGRUPPERNA

2013 2012 2011 2010 2009
Lön och personalsociala kostnader 6 892 6 431 6 058 5 787 5 553
Sociala avgifter 2 028 1 941 1 830 1 761 1 687
Pensionskostnader 772 797 880 686 688
Totalt 9 692 9 169 8 768 8 234 7 928

PERSONALKOSTNADER, MKR
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män 3,7 %. Det kan därmed konstateras att en stor andel av Malmö stads medarbetare är 
friska. Under 2013 hade 33,3 % (30,2 % av kvinnorna och 43,7 % av männen) av 
medarbetarna ingen sjukfrånvaro. De totala sjuklönekostnaderna under 2013 uppgick till 164 
Mkr. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) motsvarade 146 Mkr, det vill säga 
89 % av de totala sjuklönekostnaderna. 
 
Sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2009–2013 har utvecklats 
på följande sätt:  
 

 
 
Sjukfrånvaron i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som är beräknad utifrån särskilt 
anvisat beräkningsunderlag ökade 2013 med 0,5 procentenheter.  
 
Sjukfrånvaron under 2012 och 2013 redovisas nedan: 
 

 

Personalförsörjning  
Under 2013 genomfördes ett omfattande rekryteringsarbete. Tillgången på sökande var god, 
även om enstaka yrkesgrupper var svårrekryterade. Sammanlagt utannonserades 3 816 
tjänster som resulterade i 124 057 ansökningar. Insatser för att säkra den långsiktiga 

2013 2012
Total sjukfråvarotid i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid 5,8 5,3

-varav tid med långtids- sjukfrånvaro (>60 dagar) i 
förhållande till total sjuk- frånvarotid

35,6 41,4

Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid för kvinnor

6,3 5,8

Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd 
ordinarie arbetstid för män

4,2 3,9

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen -29 år i förhållande till 
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

4,2 3,8

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till 
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

5,5 4,8

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år- i förhållande till 
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

6,8 6,5

uppställning enligt kraven i kommunala redovisningslagen
SJUKFRÅNVARO, %
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personal- och kompetensförsörjningen genomfördes framförallt inom verksamheterna 
förskola, skola samt vård och omsorg. 

Mångfald  
För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i 
Malmö stads verksamheter. Bland annat har Malmö stad som mål att 
befolkningssammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen. Andelen 
medborgare i Malmö var 42 % medan andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick 
till 30,6%, vilket var en ökning med 1,2 procentenheter. Andel utländsk bakgrund bland 
kvinnor var 30,5 % och bland män 30,7 %. 

Ledarskap  
Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra ett arbetsklimat där samtliga 
medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. I Malmö stad fanns vid 
årsskiftet 1 084 chefer (69 % kvinnor och 31 % män) med personal- och verksamhetsansvar. 

Kommande pensionsavgångar  
Under den kommande tioårsperioden uppskattas 3 893 tillsvidareanställda medarbetare, det 
vill säga 20,5 % av medarbetarna, att avgå med ålderspension (67 år). Under 2013 avgick 317 
medarbetare med ålderspension. 
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MÅL FÖR VERKSAMHETEN  

Kommunfullmäktiges uppdrag  
I budgettexten för 2013 skrev kommunfullmäktige:  
 

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån 
politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland 
annat i Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under 2010-2014 och genom beslut i 
kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser. Från och med nu ändrar budgettexten karaktär och 
blir ett tydligare styrdokument. Undantaget förordet, ska endast planer och prioriteringar för 2013 
beskrivas i texten. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten 
som styr nämndernas verksamhet. 

 
De planer, prioriteringar och uppdrag som i texten riktats till nämnderna har under året följts 
upp genom särskild rapportering till respektive nämnd.  

Kommunfullmäktiges mål  
I budgeten för 2013 beslutade kommunfullmäktige om ett antal mål för verksamheten samt 
indikatorer genom vilka måluppfyllelse ska mätas. Nedanstående tabell utgör en översikt 
över dessa mål med trafikljus som signalerar graden av måluppfyllelse. Grönt ljus signalerar 
att indikatorn förbättrats, gult ljus att den är oförändrad och rött ljus att den försämrats. 
Svart trafikljus indikerar att bedömning av måluppfyllelse ej kunnat göras till följd av att 
exempelvis mätning ej kunnat göras eller att mätmetoden förändrats sedan föregående 
mätning.  
 

UPPFÖLJNING AV INDIKATORER FÖR MÅLEN  Läs mer  

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier  s. 35 

Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande 
genom arbete eller studier  s. 36 

Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska 
strategin  s. 37 

Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan  s. 38 

Förändringen av personaltätheten i förskolan  s. 39 

Förändringen av elevernas måluppfyllelse  s. 40 

Förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till 
deras lärande  s. 41 

Förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan  s. 42 

Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt 
utvecklingsarbete  s. 43 
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UPPFÖLJNING AV INDIKATORER FÖR MÅLEN  Läs mer  

Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker  s. 44 

Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med 
”Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering”  s. 45 

Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med ”Handlingsplanen 
mot diskriminering”   s. 46 

Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende  s. 47 

Förändringen av trygghetsindex  s. 48 

Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar  s. 49 

Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna  s. 50 

Förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer  s. 51 

Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda  s. 52 

Förändringen av andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar 
längre vikariat eller tillsvidareanställning  s. 53 

Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken  s. 54 

Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner  s. 54 

Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el 
eller laddhybridmotor  s. 55 

Antalet platser i Malmö där miljökvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids  s. 56 

Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda 
upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier  s. 57 

Andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i 
Miljöbyggprogram Syd  s. 58 

Andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och 
grönområden  s. 59 

Antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken  s. 60 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 
Stadens arbetsmarknadsinsatser förmedlas i huvudsak genom JobbMalmö inom 
Serviceförvaltningen. JobbMalmö har prioriterat ungdomar vid intag, avsatt resurser till fem 
ungdomshandläggare och utvecklat samarbetet med ungdomshandläggare på 
Arbetsförmedlingen. Under 2013 deltog 630 kvinnor och 742 män 18-24 år i insatser inom 
JobbMalmö. Av dessa avslutade 436 kvinnor (86 %) och 514 män (87 %) sina insatser till 
arbete, arbetssökande eller studier. Detta är en ökning för män men ett oförändrat resultat 
för kvinnor jämfört med 2012. Siffrorna för arbetsmarknadsinsatserna är tagna ur JobbMalmös 
verksamhetssystem Procapita, där bland annat inskrivningar och avslut registreras. 
 
JobbMalmö har under 2013 genomfört ett antal jämställdhetsanalyser och har i jämförelse med 
2012 uppnått jämnare könsfördelning. JobbMalmö har i avtal med Arbetsförmedlingen lyft 
fram vikten av en jämnare könsfördelning i rekrytering till åtgärdsanställningar. Detta bör 
bidra till att unga kvinnor och män får mer likvärdig tillgång till insatser framöver. 
Många unga kvinnor och män saknar fullständig gymnasieutbildning vilket försvårar deras 
etablering på arbetsmarknaden. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder 
särskilda insatser till unga kvinnor och män (t.ex. Second Chance School) och har ett stort 
ordinarie utbud som innebär att ungdomar kan komplettera sin utbildning eller t.ex. välja 
kortare yrkesutbildningar. 
 
Flertalet förvaltningar bidrar till måluppfyllelsen genom att ta emot praktikanter inom ramen 
för olika praktikprogram. Stadsområdesförvaltningarna rapporterar att de har avsatt resurser 
för att arbeta med ungdomar som söker försörjningsstöd för att öka deras möjligheter att 
komma ut i arbete eller studier. 

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier 

Officiell statistik om andelen unga malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl 
en lång framställningstid och kan därför inte visa aktuella förhållanden. I stället redovisas 
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar 18-24 år.  
 
Under 2013 var i medeltal 3 922 unga malmöbor, 1 623 kvinnor och 2 299 män, inskrivna på 
Arbetsförmedlingen, motsvarande 24,5 % av arbetskraften. Det är en ökning jämfört med 
2012 då antalet arbetslösa var 3 609, motsvarande 23,0 % av arbetskraften. I riket som helhet 
har ungdomsarbetslösheten minskat med 1,3 procentenheter det senaste året.  
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Måluppfyllelsen för detta mål påverkas även av utvecklingen på arbetsmarknaden som helhet 
och under 2013 har läget varit avvaktande. Prognoser för 2014 visar på en förbättring av 
konjunkturen och Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka och 
arbetslösheten minska något i Skåne under 2014. En förbättring av läget på arbetsmarknaden 
som helhet, tillsammans med ett fortsatt aktivt arbete inom Malmö stad för att hjälpa fler 
unga kvinnor och män till arbete eller studier, bör förbättra möjligheten att uppnå målet att 
ugndomsarbetslösheten ska minska. Ett lärande exempel från 2013 är JobbMalmös arbete med 
jämställdhetsanalyser som har visat att det är möjligt att bättre tillgodose kvinnors och mäns 
behov genom att arbeta aktivt med jämställdhet. 
 

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande 
Förhållanden som påverkar måluppfyllelsen finns att finna både internt inom 
verksamheterna för ekonomiskt bistånd och externt i den samhällskontext som individ- och 
familjeomsorgen verkar i. Ofta krävs ett långsiktigt arbete för att egen försörjning ska 
uppnås då personer som är i behov av ekonomiskt bistånd många gånger står långt från 
arbetsmarknaden. Faktorer som påverkar tidsaspekterna för att uppnå egen försörjning är 
bland annat omfattningen av arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och språkkunskaper. Av 
de samhällsresurser som finns för att möjliggöra utbildning och arbete förfogar individ- och 
familjeomsorgen enbart över en liten del. Individ- och familjeomsorgen har dock möjlighet 
att påverka förutsättningarna för att personer ska kunna uppnå egen försörjning. Genom 
kvalitativa utredningar av varje individs möjligheter till självförsörjning, tillsammans med den 
enskilde och i samverkan med andra aktörer, kan individ- och familjeomsorgen utforma en 
aktiv planering som ökar förutsättningarna för egen försörjning och förkortad bidragstid. 
  
Individ- och familjeomsorgen strävar efter att i allt större utsträckning kunna prioritera 
självförsörjningsuppdraget och dialogen med den enskilde, något som de nya riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd också betonar. En betydande kompetenssatsning avseende såväl 
metodutveckling som utökat antal medarbetare genomförs under 2014. Flera stadsområden 
har under 2013 aktivt arbetat med att skapa välfungerande samverkansformer med andra 
viktiga aktörer, t.ex. Arbetsförmedlingen och JobbMalmö. Det finns en tydlig inriktning på att 
fortsätta det arbetet för att med tillgängliga samhällsresurser verka för att minska 
bidragstiden för de enskilda hushållen.  

Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande 
genom arbete eller studier  

Under perioden juli till december 2013 avslutades 755 hushåll från försörjningsstöd med 
anledning av arbete eller studier vilket motsvarar 5,5 % av de unika hushållen för samma 
period. Motsvarande antal för första halvåret 2013 uppgick till 547 hushåll (4,4 %).  Av 
hushållen med en ensamstående kvinna, med eller utan barn, var det 298 (5,9 %) som blev 
självförsörjande genom arbete eller studier under andra halvåret 2013. Motsvarande antal för 
ensamstående män, med eller utan barn, var 321 (6,3 %). Andra halvåret 2013 har skillnaden 
mellan ensamstående kvinnor och ensamstående män reducerats i förhållande till resultatet 
för första halvåret 2013 då 3,8 % av kvinnor avslutats från ekonomiskt bistånd med 
anledning av arbete eller studier jämfört med 5,4 % män. Notervärt är att av de 
ensamstående hushållen som uppbär ekonomiskt bistånd så är det fyra av tio kvinnor som 
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har barn i sitt hushåll, bland ensamstående män är det fyra av hundra som har barn i sitt 
hushåll.  
 
Könsuppdelad statistik motsvarande den nu presenterade har enbart tagits fram vid ett 
tidigare tillfälle (Delårsrapport för januari–juni 2013) och avsåg då de tio 
stadsdelsförvaltningarna. För det aktuella mätvärdet kan könsuppdelad statistik enbart 
säkerställas avseende hushåll med en ensamstående vuxen, man eller kvinna, med eller utan 
barn.  För hushåll med två vuxna personer i som har försörjningsskyldighet för varandra 
saknas möjlighet till könsuppdelad statistik. I månadsrapporterna som utarbetats inom 
ekonomiskt bistånd för tid fr.o.m. januari 2014 kommer antal avslutade insatser och 
orsakerna till dessa att rapporteras.  
 

Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringsutveckling och 
för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö  
Näringslivets välmående beror på såväl direkta faktorer som tillståndsgivning, miljö- och 
livsmedelskontroll och bygglov, som mer indirekta faktorer som trygghet, boende, utbildning 
och kulturutbud. Majoriteten av alla förvaltningar har under året arbetat mer eller mindre 
aktivt med näringslivsutveckling utifrån respektive verksamhetsområde.  
 
Malmö stads nya organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet 2013 med syftet att förbättra 
kvaliteten på den kommunala servicen, vilket i förlängningen förväntas skapa bättre 
förutsättningar för såväl nyetableringar som utveckling av befintliga företag i staden.  
Malmö har under 2013 stått värd för ett antal större internationella evenemang, vilket gett 
positiva effekter för stadens turism- och besöksnäring. Ett fördjupat planerings- och 
utvecklingsarbete kring stadens hamnområden, förstärkta samarbeten med näringsliv och 
akademi och intensifierade samarbeten med lokala företagare är exempel på hur 
måluppfyllelsen gynnats under året. 
 
Även det förvaltningsgemensamma arbetet har utvecklats, bland annat genom företagslotsen 
som bidragit till att fler företagare getts stöd och service. Från och med 2013 mäts antal 
kvinnor och män som får ärenden registrerade, vilket skapar förutsättningar för att aktivt 
arbeta för att skapa en jämställd service.   
 
På ett generellt plan saknas dock mät- och uppföljningsstrukturer för att utläsa hur kvinnliga 
och manliga företagare gynnas av stadens näringslivsutveckling, varför detta kommer att 
diskuteras inom ramen för det förvaltningsövergripande arbetet med Företagsamma Malmö 
under 2014. 

Förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den 
näringslivspolitiska strategin  

De flesta förvaltningarna har på något sätt arbetat med den näringslivspolitiska strategin 
utifrån respektive ansvarsområden under året, och måluppfyllelsen är hög. Förvaltningarna 
arbetar antingen direkt kopplat till strategins fokusområden och åtgärdsförslag, eller genom 
att ha strategin som utgångspunkt i mötet med stadens näringsliv. Aktiviteten jämfört med 
föregående år är positiv på ett kommunövergripande plan, men tenderar ha avstannat något i 
några förvaltningar. Detta kan till viss del förklaras av den omorganisation som staden 
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genomgått. Till viss del kan det förklaras av att strategin inte marknadsförts tillräckligt under 
året, varför ett intensifierat arbete med Företagsamma Malmö inleds under 2014.  
 
Arbetet med att marknadsföra Malmö som en attraktiv evenemangs- och besöksstad bedrivs 
av flera förvaltningar, och under året har en rad större internationella evenemang arrangerats 
med mycket goda resultat.  
 
Det interna samarbetet för att främja näringslivets utveckling har ökat under året. Bland 
annat har den förvaltningsgemensamma företagslotsen utvecklats, och fler förvaltningar har 
på olika sätt engagerat sig i arbetet för att skapa bättre förutsättningar för, och service till, 
företagen i staden.  
 
Genom utvecklad testbedverksamhet har samarbetet mellan staden och innovationsföretag 
stärkts. Även partnerskapet med Tillväxt Malmö har inom flera förvaltningar utvecklats i syfte 
att stödja entreprenörskap och jobbskapande.  
 
Inom flera stadsområden har samarbetet med lokala företagargrupper intensifierats, bland 
annat inom ramen för områdesprogrammen. Samverkan med såväl förenings- som näringsliv 
har också förstärkts i syfte att skapa fler jobb till Malmöborna.  
 
Tendensen tyder på en fortsatt positiv utveckling för Malmö stads näringslivsarbete 
förankrat i den näringslivspolitiska strategin.  
 

Förskolan ska byggas ut i sådan takt att alla barn vars föräldrar så 
efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom 
lagstadgad tid  
Hemkommunens skyldighet att erbjuda förskoleplats åt barn från och med ett års ålder 
regleras i skollagens åttonde kapitel. När en vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra 
månader.  Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form 
av förskola ska skyndsamt erbjudas plats. 
 
Förskolenämnden har, sedan de nya skolnämnderna bildades den 1 juli 2013, ansvar för den 
för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen gemensamma avdelningen 
”Fysisk miljö”. Under 2013 har dock beslut rörande den genomförda utbyggnaden skett i 
den tidigare stadsdelsorganisationen där stadsdelarna samverkade med tekniska nämnden 
och servicenämnden.  
 
En ökning med 868 barn i befolkningsunderlaget skedde från januari till december 2013. 
Behovet av nya förskoleplatser kunde tillgodoses under hösten 2013 då förskolenämnden 
ansvarade. Inget barn fick vänta på plats mer än de lagstadgade fyra månaderna. 
Sammantaget under året 2013 fick i snitt 3 barn per månad vänta mer än fyra månader. Det 
krävs fortsatt aktivt arbete för att säkerställa tillgången på förskoleplatser bland annat då få 
platser frigörs i förskolan under våren. Dessutom beräknas antal barn i åldern 1–5 år öka 
med cirka 15 % fram till år 2018.  
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Faktorer som påverkar och även försenar utbyggnadstakten är bland annat 
bygglovshanteringen, eventuella överklagande från blivande grannar med flera intressenter 
men också förekomsten av kontaminerad mark då Malmö försöker förtäta bebyggelsen. 
Kraven på god utemiljö och låg bullernivå är faktorer som också påverkar möjligheten att 
bygga nya förskolor. 
 
Det är fortsatt stort behov av personal inom förskolan då förskolan byggs ut i snabb takt 
och det är därmed angeläget med fortsatta insatser för personalförsörjningen inom 
förskolan. 

Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan  

Totalt färdigställdes cirka 900 nya platser inom den kommunala förskolan under 2013. 
Nettoökningen uppgick till 365 platser i kommunal regi. Storleken på nettoökningen 
påverkas bland annat av att lokaler som tillfälligt använts under byggprocesser lämnas 
tillbaka när den nya förskolan är färdigbyggd. Antalet barn i kö minskade något under 2013 
vilket medförde att behovstäckningsgraden ökade med 0,2 procentenheter till 99 %.  
 
En ökning av antalet förskoleplatser sker också genom att tillfälligt öka barnantalet per 
grupp, ibland under så kort tid att det inte framgår av den årliga statistiken. Barn som börjar 
förskolan är oftast 1–2 år och kräver större vuxentäthet än de äldre förskolebarnen. Inte 
minst för barnens språkutveckling är det viktigt med relativt små grupper. Vid utökning av 
platsantalet i befintliga grupper är det extra viktigt att ta hänsyn till barngruppens 
sammansättning.  
 
I grundskolan, där elevökningen skett i betydligt långsammare takt, kommer enligt 
befolkningsprognosen elevtalet öka med cirka 27 % fram till år 2018. Detta innebär att de 
grundskolelokaler som lånats ut till förskolan behöver tas tillbaka, samtidigt behöver även 
grundskolan nybyggda skolor. Det senare är problematiskt även för förskolan, då tillgången 
på mark redan idag är ett begränsad.  
 

Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har 
tid att se varje barn och dess unika behov  
Kap. 8 2 § skollagen (2010:800): ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda barnen trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet.” 
 
Barns lärande sker i samspel med omgivningen. Lärandet ska baseras såväl på samspelet 
mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. För att kunna ”se till varje barn 
och dess unika behov” krävs att barngrupperna inte är för stora. Förskoleförvaltningen 
kartlade under år 2013 barngruppernas storlek och sammansättning. Förvaltningen anger att 
ett analysarbete av barngruppernas storlek pågår. En likvärdig förskola för alla barn innebär 
inte att alla barngrupper behöver vara lika stora däremot ska gruppstorleken anpassas efter 
barnens behov. 
 
Under år 2013 identifierade förskolorna sina förbättringsområden i det systematiska 
kvalitetsarbetet och särskilt fokus kommer att riktas mot förbättringsområdet modersmål.   
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Personalens kompetens är ytterst viktig för att förskolan ska vara trygg och ha en positiv 
pedagogisk miljö. Förskolenämnden har beslutat om en handlingsplan för 
kompetensförsörjning och reviderat kommunstyrelsens strategi för kompetensförhöjning – 
förskola. 
 
Kulturnämnden erbjuder samtliga flickor och pojkar i förskolan minst en kulturupplevelse 
per år. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 ska förskolan sträva efter att 
varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama. Att förskolor arbetar med detta mål tillsammans med kulturförvaltningen och den 
profession som finns där kan stimulera barnens utveckling ytterligare.  

Förändringen av personaltätheten i förskolan 

Personaltätheten har ökat under 2013. Antalet barn per årsarbetare i kommunal förskola i 
Malmö år 2013 var 4, 9 av dessa var 4,4 årsarbetare kvinnor och endast 0,5 var män. År 2012 
var antalet barn per årsarbetare i kommun förskola i Malmö 5,0. Detta år saknas dock 
uppgift om hur många av dessa årsarbetare som var kvinnor respektive män.  
 
Det kan konstateras att antalet barn per årsarbetare minskat något från år 2012 till 2013. Då 
efterfrågan på förskoleplatser är hög och det finns svårigheter med att bygga nya förskolor 
innebär det en fortsatt utmaning för Malmö att inte utöka det genomsnittliga antalet barn per 
årsarbetare.  
 

Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan  
I skollagen regleras de olika skolformernas syften vilket bland annat innebär att stimulera 
elevernas personliga utveckling, ge eleverna kunskaper, förbereda dem för fortsatt 
utbildning/ge en god grund för yrkesverksamhet och deltagande i samhällslivet. De tre 
skolformenar grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna vänder 
sig till elever med utvecklingsstörning. 
 
Både i grundskola och gymnasieskola har skolsatsningen på språkutveckling varit i fokus. I 
grundskolan ingår även satsningar för att öka läsförståelsen. Till skolsatsningen hör också 
utvecklingsinsatser inom formativ bedömning, vilket bland annat innebär att återkoppling 
ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot. 
 
Grundskolorna planerar och genomför särskilda utvecklingsinsatser med syfte att öka 
elevernas inflytande och delaktighet i skolarbetet. Även inom vuxenutbildningen och sfi har 
satsningar gjorts för att öka individanpassningen. En sammanfattande analys visade att de 
flesta elever ansåg att de erbjuds individualiserad undervisning och att denna fungerar på ett 
bra sätt. 
 
Under hösten 2013 har förstelärare tillsatts med uppdrag att förstärka det pedagogiska 
utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna skolan. Kommunövergripande 
deltar förstelärare i nätverk och andra samordningsinsatser för högre måluppfyllelse och 
ökad likvärdighet. 
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Ytterligare satsningar på skolnivå: Kultur för barn och unga (Kulturnämnden) erbjuder ett 
brett kulturutbud i samverkan med skolorna bland annat genom Stadskarkivet och 
Stadsbiblioteket samt Malmö Museers omfattande pedagogiska verksamhet som engagerar 
omkring 15 000 skolelever årligen. Miljönämnden arbetar med lärande för hållbar utveckling 
som bidrar till skolutveckling och nya pedagogiska möjligheter. 
 
Det framgår ovan att många insatser görs i skolorna för att förbättra elevernas 
måluppfyllelse. I och med omorganisationen ökar möjligheten till mer sammanhållna, 
kommungemensamma utvecklingsinsatser. En så stor omorganisation som gjorts för skolan i 
Malmö kräver dock tid. 

Förändringen av elevernas måluppfyllelse 

Slutbetyg i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen fick år 2012 totalt 63 % av 
eleverna i kommunala skolan, flickor 66 % och pojkar 60 %. År 2013 förbättrades resultatet 
något till 63,9 % (Mottagningsskolan Mosaik, årskurs 7 – 9 är inte medräknad här), flickorna 
ökade till 68 % och för pojkarna var resultatet detsamma 60 %. År 2013 är andelen med 
godkänt i alla ämnen i riket 77 % inklusive friskolor och för Malmös del är siffran inklusive 
friskolor 66,5 %. Källa är Skolverkets databas Siris.   
 
2013 var första läsåret som elever i årskurs 6 fick betyg och statistiken anges enbart i de 
enskilda ämnena och inklusive friskolor. Flickorna har högre andel godkänt än pojkarna i alla 
ämnen utom idrott och hälsa. Ämnet svenska som andraspråk har betydligt lägre andel 
godkänt än övriga ämnen i årskurs 6. Andelen med godkänt betyg är något högre än i årskurs 
9 i alla ämnen utom Fysik som har samma andel och ämnena Idrott och hälsa, Modersmål 
samt Svenska har högre andel med godkänt i årskurs 9.  
 
En försvagning av resultaten i gymnasieskolan kan konstateras jämfört med 2012. Andelen 
avgångselever som VT 2013 gick ut nationellt program (efter 3 och 4 år) med behörighet till 
högskolan var totalt 74 %. För flickor var andelen 77 % och för pojkar 71 %.  År 2012 hade 
totalt 77 % behörighet, för flickorna var andelen 7 8 % och för pojkarna 76 % 
 
Differensen mellan olika elevgrupper inom Malmös skolor kan tyda på brister i likvärdighet 
mellan skolorna och att de socioekonomiska faktorerna i stor utsträckning påverkar 
elevernas möjlighet att lyckas i skolan. Att arbeta med detta är en fortsatt utmaning för 
Malmö skolor.  
 

Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras 
lärande 
För att mäta elevernas upplevelse av sin skola genomförs årligen elevenkäter inom 
grundskolan med målgruppen elever i årskurserna 5, 7 och 9, samt i grundsärskolan. 
Undersökningsmodellen omfattar åtta olika frågehuvudområden: Veta vad som krävs, 
Argumentation och kritiskt tänkande, Lust att lära, Tillit till elevens förmåga, Anpassning 
efter elevens behov, Utmaningar, Grundläggande värden i undervisningen samt Delaktighet 
och inflytande.  
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Ett utvecklingsområde för grundskolan är ”ansvar och inflytande”. I skolornas planering och 
genomförande av utvecklingsinsatser kring kunskapsresultaten och skolans uppdrag är det 
viktigt att ha fokus på att öka elevinflytandet i skolarbetet.  
 
Både gymnasieskolorna och vuxenutbildningen arbetar aktivt för att säkerställa 
elevinflytande. Interreg-projektet ”Preventing dropout”, som engagerar 4 gymnasieskolor, är 
ett exempel med målet att stärka lärandet och elevernas motivation. Deltagarna prövar olika 
metoder att möta eleverna och för att i förlängningen förhindra avhopp från 
gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen finns ett stort mått av flexibilitet och 
individanpassning. Kopplingen mellan skola och arbetsplats upplevs av de flesta som viktigt 
för både förståelse och motivation i studierna. Positivt är att det under hösten bildats en sfi-
elevkår i Malmö 
 
Ett formativt arbetssätt, som också anges under Mål 6,  ger eleverna konkret inflytande över 
sin utbildning genom återkoppling av resultat.  Detta stimulerar lärande och ansvarstagande 
för utbildningen. 
 
I beskrivningen ovan är det endast för grundskolans del som elevernas upplevelse beskrivs, i 
övrigt beskrivs hur verksamheten arbetar med inflytande. Detta beror delvis på att den enkät 
som normalt genomförs under hösten i gymnasieskolans årskurs 2 har flyttats fram till 
vårtermingen 2014. 

Förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till 
deras lärande 

Grundskolenämndens elevenkät hösten 2013 visar på att 72 % av eleverna har en positiv 
upplevelse av att skolan bidrar till deras lärande.  Andelen flickor respektive pojkar är också 
72 %. Även år 2012 var andelen elever totalt 72 % men då fanns en liten antydan till 
könsuppdelning då flickornas andel var 72 % medan pojkarnas var 71 %. 
 
Många delområden upplevs positivt av eleverna. Men det finns motsägelser. Avseende 
delområdena har grundskolenämnden inte redovisat könsuppdelat utan enbart totalen. 
Anpassning efter elevernas behov upplevs positivt av 76 % av eleverna samtidigt som 75 % 
av eleverna anser att det stämmer helt eller ganska bra att lärarna bestämmer vad de ska 
arbeta med på lektionerna. Dessutom är det enbart 44 % av eleverna som ställer sig positiva 
till området ”Delaktighet och inflytande”. Tidigare forskningsrapporter avseende elevers 
delaktighet har pekat på att lärare och elever upplever elevernas inflytande mycket olika. 
Lärarna har haft betydligt högre delaktighetssiffra. Detta har till viss del berott på en 
tolkningsfråga – vad innebär det att elever har inflytande? Ett viktigt utvecklingsområde för 
skolorna är att diskutera denna fråga då inflytande över sitt arbete oftast innebär att elever 
blir mer positiva till sin skolgång.  
 

Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola  
I Skolverkets ”Allmänna råd med kommentarer – Förskolan” anges att ”Barnets inställning 
ska så långt det är möjligt kartläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som berör honom eller henne”. 5 kap. 3 § skollagen (2010:800) anger att 
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”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero”. Det senare gäller alla skolfromer utom förskolan.  
 
Förskolenämnden har inte beskrivit barnens inställning. För barnen kan det vara svårt att 
besvara frågor kring trygghet och trivsel varför vårdnadshavarnas synpunkter är av yttersta 
vikt. I ”Attitydundersökning om förskolan i Malmö 2013” angav 87 % av vårdnadshavarna 
till förskolebarn att de var positiva avseende huvudområdet ”Trygghet”.  
 
Grundskolans elevers upplevelse av trygghet och trivsel mättes i ”Elevers attityder till 
skolan” 2013. ”Trygghet och trivsel” omfattas av fem olika delområden: Lust att lära, 
Grundläggande värden på skolan, Studiero, Trygghet samt Förhindra kränkningar.  69 % av 
eleverna svarade positivt på det sammantagna området ”Trygghets- och trivsel”. Generellt 
var yngre elever mer positiva än eleverna i de högre årskurserna. Dock var endast 56 % 
positiva till delområdet ”studiero”. 83 % av eleverna svarade positivt på området ”trygghet”. 
Området ”förhindra kränkningar” var enbart 62 % av eleverna positiva till. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte genomfört någon elevenkät under hösten 
2013, denna kommer att genomföras i februari 2014.  

Förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan 

Attitydundersökningen i förskolan görs vartannat år varför jämförelser med år 2012 inte kan 
göras. Den modell som fanns år 2011 är delvis omarbetad varför en jämförelse inte heller går 
att göra med år 2011. 
 
Andelen elever i grundskolan årskurs 5, 7 och 9 som hade en positiv upplevelse av trygghet 
och trivsel ökade från 67 % år 2012 till 69 % år 2013. Andelen positiva flickor var år 2012 68 
% medan andelen för pojkarna var lägre 2012 – 66 %. År 2013 var andelen pojkar mest 
positiva – 69 % medan flickorna är kvar på 68 %. 
 
Då enkäten som görs i år 2 i gymnasieskolan har skjutits upp finns ännu inga relevanta 
siffror för år 2013. 
 

Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett 
genuspedagogiskt utvecklingsarbete  
I 1 kap. 5 §, skollagen (2010:800) anges att utbildningen ska utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
exempelvis alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Denna 
paragraf omfatta alla skolformer inklusive förskolan. 
 
Alla skolor ska ha en ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” där arbetet med 
att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och 
åtgärda) ska återges. Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas av skäl som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna såsom exempelvis kön och 
könsöverskridande identitet 
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Det genuspedagogiska arbetet i förskolorna har i stor utsträckning haft stort stöd av FoU 
Malmö – utbildning. Även grundskolenämnden anger FoU Malmö – utbildning och det stöd 
nya deltagande skolor fick. Samtidigt har andra skolor genuspedagogiskt arbete som 
fortsätter. För gymnasieskolans del finns förvaltningens övergripande kompetensutveckling i 
genusmedveten pedagogik. Genuspiloter från samtliga gymnasieskolor utbildas. 
 
Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom Kultur för barn och ungas pedagogiska 
utlåningsverksamhet där Malmös pedagoger kan låna de så kallade genusväskorna. 
Väskornas innehåll kan inbjuda till diskussion om jämställdhet bland både barn och 
pedagoger. 

Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt 
utvecklingsarbete 

Det pågår genuspedagogiskt arbete i många förskolor och skolor, under denna rubrik 
redovisas dock endast de förskolor och skolor som tagit del av FoU Malmö-utbildnings stöd 
avseende genuspedagogiskt utvecklingsarbete. 
  
Antalet förskolor som genomfört genuspedagogiskt utvecklingsarbete år 2012 var 99 stycken 
och år 2013 hade antalet ökat till 140 förskolor. För grundskolans del deltog 14 skolor år 
2012 och år 2013 deltog 22 skolor. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del deltog 
2 skolor år 2012 och 4 skolor år 2013.  
 

Den socialt betingade hemlösheten ska minska 
Målet infördes 2011. Socialt betingad hemlöshet avser sådan där den hemlösa personen har 
en social problematik i from av missbruk, psykisk ohälsa eller samsjuklighet. 
 
Det bedrivs ett omfattande arbete för att förebygga hemlöshet och möta behoven hos 
hemlösa i Malmö. Stadsområdena har ett mycket bra samarbete med budget- och 
hyresrådgivningen, hyresvärdar och kronofogdemyndigheten för att förebygga avhysningar.  
 
Den gruppen som har en egen social problematik har, med rådande bostadsbrist, svårare att 
komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Därför har socialtjänstens utbyggnad av 
speciella resurser huvudsakligen riktats till dem och det är en anledning till att den gruppen 
minskar.  
 
Sociala resursförvaltningen ansvarar för kommungemensamma resurser och för upphandling 
av dygnsboenden samt Malmös enda härbärge. Förvaltningen driver ett framgångsrikt Bostad 
först-program för personer med en uttalad social problematik. Programmet bygger på att en 
egen bostad är ett grundläggande behov och en bas för att kunna åstadkomma andra 
förändringar. Det har varit mycket efterfrågat men det har varit svårt att få lägenheter till 
programmet eftersom hyresvärdar har varit skeptiska till att lämna lägenheter till 
målgruppen.  
 
Stadsområdena har egna boenden för hemlösa och köper boendeplatser av privata 
entreprenörer och hotell. Därutöver har kommunen 1 127 lägenheter för 
andrahandsuthyrning till hemlösa. 408 av dem är genomgångs- eller referensboende för att 
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underlätta en ingång på den ordinarie bostadsmarknaden medan övriga ska omvandlas till 
förstahandskontrakt om hyresgästen följer hyreslagens bestämmelser och uppfyller 
hyresvärdens krav.  

Förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker 

Uppföljning av målet sker genom en kartläggning av Malmös hemlösa den 1 oktober varje 
år. Kartläggningen beskriver således inte hela omfattningen av hemlöshetsproblematiken. 
Den sociala hemlösheten minskar både till antalet och procentuellt. År 2012 utgjorde den 51 
% av det totala antalet hemlösa och år 2013 hade andelen minskat till 42 %. 
 

 
 
En jämförelse mellan den grupp hemlösa som har en egen social problematik och de som är 
hemlösa på grund av strukturella skäl visar på stora skillnader i fördelningen vad gäller kön, 
födda i Sverige och antalet barn. Till exempel utgör kvinnorna 22 % av den grupp som har 
en egen problematik medan kvinnorna utgör 41 % i den strukturella gruppen.  
 
Överlag har förvaltningsöverskridande samarbete ökat under året men primärt är det fler 
bostäder i ordinarie bestånd som behövs för att både den socialt och den strukturellt 
betingade hemlösheten ska minska.  
 

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på 
jämställdhetsområdet 
Sammantaget redovisar nämnderna ett aktivt arbete med Utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Nämnderna arbetar med jämställdhetsanalyser, framtagande av 
könsuppdelad statistik och utbildningsinsatser. Utöver detta tar de även fram egna 
analysmodeller, strategier och handlingsplaner för att få med jämställdhetsaspekten i till 
exempel verksamhetsstyrningsstrukturen, målformuleringen, och i sina projektarbeten. Alla 
dessa insatser bidrar till måluppfyllelse.   

HEMLÖSA AV SOCIALT BETINGADE ORSAKER 
1 okt 2013 1 okt 2012 Förändring

Malmö, totalt antal 407 490 -83

varav kvinnor 89 96 -7

varav män 318 394 -76

Uppdelat per stadsområde 

Norr 102 134 -32

Öster 70 84 -14

Söder 79 88 -9

Väster 40 42 -2

Innerstaden 116 142 -26

Andel av total hemlöshet 42% 51% -9%
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Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med 
”Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering”  

Användning av könsuppdelad statistik 
Med anledning av den omorganisation som gjordes avseende Malmö stads förvaltningar 
2013 är det svårt att få fram ett rättvisande jämförelsetal jämfört med 2012. Detta eftersom 
inte bara antalet förvaltningar ändrats utan även förvaltningarnas verksamhetsområden.  De 
nämnder som rapporterar använder sig av könsuppdelad statistik inom sina respektive 
verksamhetsområden.  
 
Antal förvaltningar och verksamheter som gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det 
ordinarie arbetet 
Avseende antalet genomförda jämställdhetsanalyser går det dock att göra en jämförelse med 
2012. Under 2012 gjorde 18 av 22 nämnder jämställdhetsanalyser. Sammanlagt gjordes cirka 
40 jämställdhetsanalyser. 
 
Under 2013 har 13 av 17 nämnder genomfört sammanlagt 71 jämställdhetsanalyser. Någon 
nämnd har genomfört upp till 15 jämställdhetsanalyser medan andra har gjort 1 
jämställdhetsanalys. Exempel på genomförda analyser är: granskning av biståndsbeslut enligt 
SoL och LSS, analys av fritidsverksamheter, kvinnors och mäns resvanor, trygghet i det 
offentliga rummet, hur flickor och pojkar leker i förskola, hur personalen pratar med flickor 
och pojkar i förskola, bemötandet av flickor och pojkar i grundskola och analys av 25 
beslutsärenden i kommunstyrelsen. Exempel på åtgärder efter resultat av gjorda analyser är 
miljöförvaltningens verktyg jämställdhetskoll, checklistor för jämställt bemötande, checklista 
för jämställda biståndbeslut och handlingsplaner med konkreta åtgärdsförslag har upprättats. 
Det har gjorts ett stort antal analyser under 2013 men i många fall redovisas inga åtgärder för 
komma tillrätta med ojämställda förhållanden. Det framgår inte vad orsaken till detta är. 
Utmaningen inför 2014 för nämnderna är därför att fortsätta genomföra 
jämställdhetsanalyser samt ta tillvara på resultatet av analyserna och genomföra åtgärder. 
 

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på 
antidiskrimineringsområdet  
Målet för antidiskriminering är svår att följa upp i sin nuvarande form. Handlingsplanen mot 
diskriminering, som ligger till grund för Malmö stads arbete inom området, inkluderar många 
mål och lämpliga indikatorer är svåra att hitta. Därmed ger måluppföljningen en spretig bild 
av relevanta insatser som pågår i Malmö stad. Det är omöjligt att värdera huruvida dessa 
insatser leder till måluppfyllelse, det kan enbart konstateras att förvaltningarna tar sig an 
antidiskriminering i varierande grad och med skilda tillvägagångssätt. Kunskapen om 
diskriminering i relation till den egna verksamheten är en utvecklingsfråga. Förvaltningarna 
behöver konkreta verktyg för att kunna synliggöra eventuell diskriminering och hitta 
lämpliga vägar att motverka den.  
 
Utvecklingsarbete inom området pågår eftersom handlingsplanen är under revidering. I den 
reviderade planen anges konkreta mål och indikatorer. Områdets bredd kräver en tydlighet 
kring vad som kommer att följas upp i årsanalysen.  
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Som nämnts ovan, rapporterar förvaltningar skiftande grad av målluppfyllelse. Enstaka 
förvaltningar lyfter fram att de inte har uppnått målet på grund av prioriteringsskäl. 
Omorganisationen pekas ut som en bidragande faktor till låg måluppfyllelse.  De flesta 
förvaltningar rapporterar att de delvis eller helt har uppnått målet och redogör för diverse 
insatser, exempelvis deltagande i utbildningar för chefer och ledare. Ett flertal förvaltningar 
beskriver även andra insatser som syftar till att öka kompetensen inom 
diskrimineringsområdet och mänskliga rättigheter. Månadsfråga som tas upp på 
förvaltningarnas arbetsplatsträffar är ett exempel på det. Diverse värderingsövningar 
genomförs på olika håll. Stadsdområdesförvaltningar har tagit fram riktlinjer för 
diskrimineringsfri kommunikation och håller på att förankra det i sina organisationer. Flera 
förvaltningar bedriver ett arbete för att uppnå en icke-diskriminerinade rekryteringsprocess. 
Jämställdhetsintegering lyfts också upp som ett exempel på insatser genomförda i relation till 
ovanstående mål.  
 
Målet i sig är ett processmål och en jämställdhetsanalys av måluppfyllelse är därmed inte 
tillämpningsbar. Det kan dock sägas att könsuppdelad statistik inte tillämpas i tillräcklig 
utsträckning vid rapportering av exempelvis deltagande på diverse utbildningar.  

Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med 
”Handlingsplanen mot diskriminering” 

Till följd av problematiken gällande antal mål i handlingsplanen mot diskriminering och 
lämpliga indikatorer, som diskuterats ovan, så är denna redogörelse av antalet förvaltningar 
som arbetar aktivt medplanen inte tillförlitlig. Indikatorer som följs upp har inte 
kommunicerats ut i tillräckligt hög grad och ger därmed inte en rättvis lägesblid. Som redan 
nämnts pågår det ett utvecklingsarbete som syftar till att förbättra detta.  
 
Merparten av förvaltningarna rapporterar aktivt arbete inom området. Förvaltningarna 
förhåller sig dock inte enbart till de angivna indikatorerna utan framhäver även andra insatser 
som värderingsövningar, arbete med diskrimineringsfri kommunikation, egna workshop- och 
utbildningssatsningar m.m. Det finns ingen som rapporterar att en översyn av 
informationsmaterial har genomförts. En del förvaltningar har valt att inte svara, men har 
redogjort för sina insatser under det övergripande målet.  
 

Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver 
Ett omfattande förändringsarbete pågår ute i stadsområdena för att höja nöjdheten bland 
brukarna. Brukarundersökningarna de senaste åren och det som framkommit, ligger till 
grund för hur verksamheten ska utvecklas. Undersökningen 2013 tillför ännu mer 
information till hur utvecklingsarbete kan förbättras.  
 
De senaste åren har stadsområdena arbetat med att förändra inriktningen i verksamheten till 
en mer ”brukarorienterad organisationskultur” och ”individanpassad omsorg” det vill säga 
”varför är jag på jobbet och vem är jag till för”? Åtgärder som pågår är bland annat ökat 
antal möjligheter till sociala aktiviter, förbättrad måltidssituationen, ökad personal-
kontinuitet, bättre introduktion av vikarier, fler som har genomförandeplaner och ett bättre 
bemötande. 
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Tidigare års undersökningar har visat att brukarna är nöjda med den hjälp de får samt att 
kvinnor och män är lika nöjda. Som helhetsintryck bedöms att brukarna i samma omfattning 
som tidigare fortfarande är nöjda med den hjälp de får men att den ökat något inom 
hemtjänst och minskat något inom äldreboende. Jämförelse mellan 2012 och 2013 
kompliceras av organisationsförändringen från tio stadsdelar till fem stadsområden.  

Förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende 

Undersökningens resultat för 2013 är jämförbart med tidigare år. På frågan ”Hur nöjd eller 
missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” svarade 79 % att de var mycket eller 
ganska nöjda medan motsvarande andel 2012 var 80,7 %. Andelen mycket eller ganska nöjda 
kvinnor var 80 % medan motsvarande siffror för männen var 78 %. Högst andel nöjda i 
Malmö hade Väster med 84 % och lägst Innerstaden med 74 %. Medel i riket var 83 %. 
Malmös resultat var således lägre än medel i riket. 
 
På frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?” svarade 
84 % att de var mycket eller ganska nöjda medan, motsvarande andel 2012 var 81 %. 
Andelen mycket eller ganska nöjda kvinnor var 84 % medan motsvarande siffror för männen 
var 85 %. Skillnaden mellan stadsområdena är liten och samtliga har mellan 83-85 % andel 
nöjda. Medel i riket var 90 %. Malmö hade alltså lägre resultat än riket. 
 
Med anledning av resultatet pågår ett analysarbete samt framtagande av ytterligare förslag på 
åtgärder i stadsområdena. Dessa kommer att rapporteras till kommunfullmäktige under 
2014. 
 

Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad  
Trygghetsarbetet i Malmö stad bedrivs på såväl primär-, som sekundär- och tertiärpreventiv 
nivå. Arbetet omfattar flera olika sakområden så som t ex trygghet i offentlig miljö, våld i 
nära relation, hatbrott och grov organiserad brottslighet. Arbetet sker i samverkan med bland 
annat ideella verksamheter samt med flera myndigheter. Erfarenhetsutbyte sker också med 
de andra storstäderna bland annat gällande avhopparverksamheten. 
 
Arbetet med trygghet i offentlig miljö har bedrivits i flera sammanhang. Detta berör bland 
annat idrotts- och fritidsanläggningar, skolor, parker, kulturinstitutioner och 
bostadsområden. Trygghet i bostadsmiljön har också prioriterats och tillsynsarbetet är en 
viktig del i detta. 
  
Mycket av det preventiva arbetet kopplat till trygghet har bedrivits inom ramen för 
områdesprogrammen och SSP-samverkan (skola, socialtjänst, polis). SSP-nätverket har gett 
förutsättningar för att föra samman olika aktörer och frågeställningar. Arbetet under året har 
i viss mån präglats av omorganisation, oklarhet kring mandat för preventionsfrågorna inom 
nämnderna samt att polisområde Malmö haft svårt att resurssätta arbetet på nämndnivå. 
 
Ett kontinuerligt arbete bedrivs för riskgrupper och utsatta. Detta sker inom flera olika 
områden, bland annat inom ramen för kvinnofridsarbetet. Insatser sker i form av stöd, 
rådgivning och hjälpinsatser.  
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Förändringen av trygghetsindex 

Sedan 2013 mäts trygghet i Malmö stad på ett nytt sätt. Syftet med den nya 
trygghetsmätningen är att beskriva mått som bidrar till att bredda trygghetsbegreppet samt 
att få tillgång till underlag som i större utsträckning ger förutsättningar för att kunna påverka 
utvecklingen i Malmö. I mätningen lyfts några index (t.ex. kollektiv styrka och konkret 
otrygghet). Dessa ger förutsättningar för att tydliggöra samband mellan orsak och utfall. Med 
anledning av ny mätmetod är jämförbarheten med tidigare mätningar begränsad. 
  
Nära 70 % av Malmöborna känner sig trygga. Men det finns skillnader mellan män och 
kvinnor och mellan stadsområdena. Män (73,5 %) upplever sig tryggare än kvinnor (61,2 %). 
Samma mönster ses i tidigare mätningar och är genomgående i stadsområdena. Upplevelsen 
av trygghet skiljer sig också generellt åt mellan stadsområdena men det är på lägre geografisk 
nivå som skillnaderna blir tydliga.  
 
Kvinnor rapporterar högre otrygghet än män och en förklaring är enligt forskning att 
kvinnor i lägre utsträckning än män upplever att de kan försvara sig och upplever också att 
konsekvenserna av att utsättas för brott är större. Den upplevda otryggheten blir därmed 
starkare. Men också kontextuella faktorer spelar roll och otrygghet är en kombination av 
individuella egenskaper och erfarenheter samt i vilka sociala miljöer som individen befinner 
sig. Nationell statistik visar att de grupper som upplever högst otrygghet oftare anpassar sitt 
beteende på grund av otryggheten.  
 

 
 

Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid  
Malmö stads Policy för mötesplatser för unga i Malmö har fått förlängd giltighetstid, förslag till en 
ny reviderad policy ska enligt planen behandlas vid kommunfullmäktiges sammantärde i 
december 2014. I Policy för mötesplatser för unga i Malmö finns en särskild definition för 
begreppet mötesplats: ”En målinriktad, icke-kommersiell, och bemannad verksamhet öppen 
för alla mer än en gång per vecka. Den har de ungas behov och önskemål i fokus och riktar 
sig till ungdomar, inom åldersspannet 12 – 25 år, på deras fritid och är helt eller delvis 
finansierad av kommunen”.  
 
I stadsområdenas årsanalyser definieras mötesplatser främst som fritidsgårdar och 
allaktivitetshus. Men här finns också kreativa verkstäder som erbjuder konst- och 

Kvinnor Män Totalt
Stadsområde Norr 55,5 70,6 62,3

Stadsområde Öster 64,3 72,0 68,0

Stadsområde Söder 56,8 67,3 61,8

Stadsområde Väster 73,2 82,2 77,4

Stadsområde Innerstaden 53,6 71,8 61,5

Malmö 61,2 73,5 66,8

ANDEL TRYGGA, %

Källa: Malmö områdesundersökning 2013, Malmö högskola 
kriminologiska institutionen
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musikaktiviter samt särskilt samarbete med skolorna exempelvis i stadsområde Öster genom 
Lärande hela dagen. Förskolenämnden ansvarar för sju öppna förskolor som också kan ses 
som mötesplatser i vid bemärkelse. Verksamheten riktar sig till vårdnadshavare och barn, 
barnen är inte inskrivna i ordinarie förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Genom de 
öppna förskolorna erbjuds små barn en meningsfull fritid. Kulturnämnden har flera 
verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar på deras fritid, dessa tar dock oftast ut 
en avgift från deltagarna. Fritidsnämnden bidrar till att Malmös barn och ungdomar får 
tillgång till meningsfull fritid både genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för olika 
aktiviteter men också genom att ge bidrag till föreningar. Stadsbyggnadsnämnden har en 
viktig roll genom att nämnden hanterar byggärenden och därmed hanterar ansökningar 
avseende olika mötesplatser för ungdomar. 
 
En utmaning för stadsområdena är att andelen flickor som deltar i verksamheten är låg. 
Olika insatser görs för att överbygga detta. Önskemål finns också om att vissa mötesplatser 
ska ha öppet längre på kvällarna för att möta behoven hos äldre ungdomar. 
 
Meningsfull fritid har stor betydelse för Malmös unga både för att de blir aktiverade men 
också för ungdomars integration. 

Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar 

Två stadsområden anger att uppgift om antalet mötesplatser år 2012 saknas. I ett 
stadsområde har antalet mötesplatser minskat med en, i ett annat område har antalet ökat 
med en och i ett stadsområde har en mötesplats stängt och en annan öppnat.  
 
Kulturnämnden har bland sina verksamheter Malmö Kulturskolas årliga verksamhet där 
cirka 1 700 flickor och 1 100 pojkar deltar. 
 
Fritidsnämndens anläggningar har inte ökat till antalet men de har vidareutvecklats/byggts 
om för att skapa nya mötesplatser. Dessa mötesplatser motsvarar inte definitionen ovan men 
är till för att ungdomar ska kunna mötas. 
 

I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på 
lika villkor 
Samtliga berörda nämnder rapporterar hur man arbetar för att nå målet med ett deltagande 
för flickor och pojkar på lika villkor inom fritidsverksamheterna. Alla stadsområden 
rapporterar kring att omorganisering gör att man bara kan redovisa statistik för perioden juli-
december 2013 och att det därför är svårt att göra jämförelser under 2013.  
Allt sedan den första rapporten av detta mål ser man en tydlig utveckling framåt avseende 
möjligheten till synliggörande genom könsuppdelad statistik. Detta innebär även att 
incitamenten för att arbeta med jämställdhetsanalyser som redskap har ökat. En del analyser 
har gjorts och andra nämns men har ej påbörjats eller avslutats på grund av 
omorganiseringen. 
 
I rapporteringen ges en bild av en rad olika aktiviteter, ibland åtgärder, som har en direkt 
påverkan på andelen flickor som deltar. Exempel då andelen flickor ökar är om det är 
specifika verksamheter/slutna aktiviteter, exempelvis utflykter, fotogrupp och 
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matlagningsgrupp. Flera lyfter att det är av stor vikt hur stor andel av personalen som är 
kvinnor, samt möjlighet till delaktighet och påverkan, för att öka flickors deltagande. 
  
De förvaltningar där man har kontakt med föreningar, som i sin tur utför aktiviteter, har sett 
vikten av att på olika sätt arbeta med jämställdhetsutbildningar specifikt till dem. 
 
Det pågår en mängd aktiviteter inom de olika förvaltningarna, vilka alla på olika sätt har 
påverkan kring ökad måluppfyllelse. Generellt kan sägas att det behövs ett längre 
tidsperspektiv för att nå effekter och se förändringsresultat.  
 

Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna 

Flertalet berörda nämnder redovisar nu förändringen av andelen flickor som deltar i 
fritidsverksamheterna, det är dock i ett tidigt skede och många påpekar att de ännu inte har 
ett material som går att jämföra (bl. a med anledning av omorganiseringen). 
 
Utifrån de omständigheter som nämns ovan syns en fördelning mellan flickor och pojkar 
som deltar i de olika verksamheterna på följande sätt: flertalet rapporterar en fördelning 30-
40 % flickor och 60- 70 % pojkar, vilket tyder på en ojämn fördelning av resurser. När 
åldern på flickor och pojkar är lägre ser man ökad andel flickor. 
 

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla 
nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen 
Andelen Malmöbor med utländsk bakgrund var 42 % 2014-01-01, vilket var en ökning med 
0,5 procentenheter jämfört med motsvarande mättillfälle 2013. Andelen medarbetare med 
utländsk bakgrund har ökat under en följd av år. Av de 21 676 månadsanställda 2013-12-31 
hade 30,6 % utländsk bakgrund. Det var en ökning från föregående år med 
1,2 procentenheter. Det totala antalet månadsanställda har sedan föregående år ökat med 511 
personer, medan det totala antalet medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med 408 
personer.  

Förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer 

Med ”medarbetare med utländsk bakgrund” avses medarbetare som antingen är födda i 
utlandet eller är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Uppgifter om 
medarbetare med utländsk bakgrund gäller månadsanställda och redovisas tre gånger per år. 
Aktuellt mättillfälle är 2013-12-31. 
 
Av de 6 618 månadsanställda medarbetarna med utländsk bakgrund var 5 122 kvinnor och 
1 496 män. Malmö stad hade 1 084 ledare varav 154 med utländsk bakgrund. Av dessa var 
109 kvinnor och 45 var män.  
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Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad 
tjänstgöringsgrad 
I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad 
tjänstgöringsgrad, som syftar till antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare ska minska. 
Ofrivilligt deltidsanställd definieras som en tillsvidareanställd medarbetare med 
deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning 
av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats på förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra 
arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det arbetsgivarens 
ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens anmälan. 
 
I december 2013 hade Malmö stad 17 827 heltidsanställda medarbetare, vilket motsvarade 
82,3 % av totalt 21 676 medarbetare. Andelen månadsanställda medarbetare med 
heltidsanställning ökade med 0,2 procentenheter jämfört med 2012. Andelen heltidsanställda 
kvinnor ökade med 0,2 procentenheter till 80,7 % jämfört med föregående år. Andelen 
heltidsarbetande män var 87,4 %, vilket var en minskning motsvarande 0,2 procentenheter i 
förhållande till 2012. Siffrorna avseende tjänstgöringsgrad baseras på månadsanställda 
medarbetares grundanställning. 

Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda 

Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årsskiftet 63 medarbetare, varav 57 var kvinnor och 
6 var män. Av de ofrivilligt deltidsanställda arbetade 56 inom vård och omsorg, 3 inom barn 
och ungdom samt 4 inom övriga verksamheter. Antalet ofrivilligt deltidsanställda ökade i 
förhållande till 2012 då antalet var 36 medarbetare.  
 
Andelen ofrivilligt deltidsanställda 2013 motsvarade 1,6 % av det totala antalet 
deltidsanställda. 8 medarbetare (8 kvinnor och 0 män) hade vid årsskiftet varit ofrivilligt 
deltidsanställda mer än 6 månader, vilket var en minskning jämfört med 2012 då 
motsvarande siffror var 11 medarbetare (8 kvinnor och 3 män). Under 2013 hade 

2013 2012 2011 2010 2009
Kvinnor 30,5% 29,3% 28,2% 27,4% 26,0%

Män 30,7% 29,8% 27,8% 27,1% 26,4%

Totalt 30,6% 29,4% 28,1% 27,4% 26,1%

ANDEL MEDARBETARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND
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fastighetskontoret, fritidsförvaltningen, gatukontoret, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och stadskontoret inga ofrivilligt deltidsanställda medarbetare. 
 
I december 2013 var 3 236 kvinnor och 613 män deltidsanställda i Malmö stad. Motsvarande 
siffror för 2012 var 3 187 kvinnor och 595 män. 
 

 
 

Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre 
vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för 
tillsvidareanställningar 
Uppföljning av målet utifrån målformuleringen fordrar personlig kontakt med alla 
timavlönade medarbetare. Detta gjordes för år 2012 i form av enkät vid två tillfällen. Det 
framkom av uppföljningen att resultatet inte kunde kvalitetssäkras, dels på grund av låg 
svarsfrekvens (28 %), dels på grund av att gruppen timavlönade medarbetare kontinuerligt 
förändras under året. 
 
Mot bakgrund av ovanstående saknas underlag för att bedöma måluppföljningen 2013. 
Uppföljningen har istället fokuserat på utvecklingen av antalet timavlönade medarbetare 
komprimerat till heltid samt andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade 
medarbetare i relation till totala antalet arbetade timmar i Malmö stad.  

Förändringen av andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar 
längre vikariat eller tillsvidareanställning 

Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 187. 
Detta var en minskning med 99 jämfört med 2012. Andelen arbetade timmar av timavlönade 
medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 6,4 %, en minskning med 
0,1 procentenheter. Se tabell nedan. 
 
Förvaltningarna har arbetat med olika åtgärder för att minska andelen timavlönade 
medarbetare, bl. a. olika bemannings- och arbetstidsmodeller och samordning kring 
korttidsbemanning. Den organisationsförändring som genomfördes 2013 i Malmö stad 
förväntas ge de nya förvaltningarna ökade möjligheter till samordning och effektivitet i 
arbetet.  
 

OFRIVILLIGT DELTIDSANSTÄLLDA
2013 2012 2011 2010 2009

Antal deltidsanställda 3 849 3 782 3 748 3 863 3 874

Antal ofrivilligt deltidsanställda 63 36 82 46 119

Andel ofrivilligt deltidsanställda 1,6% 1,0% 2,2% 1,2% 3,1%
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Det skall inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad 
Med utgångspunkt i varje förvaltnings analys av lönestrukturen, Malmö stads lönepolitik och 
löneöversynsprocess gjordes en kommungemensam analys och överväganden som ledde 
fram till en inriktning för löneöversyn 2013. Inriktningen fastställdes av kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott (AGU). 
 
För 2013 års löneöversyn uppmärksammades följande grupper särskilt: 

 Ett fortsatt fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna  
 Lärare, förskollärare och speciallärare/specialpedagoger som särskilt bidrar till en 

högre kvalitet och måluppfyllelse.  
 Erfarna socialsekreterare och socialsekreterare med myndighetsutövning barn och 

unga. 
 Första linjens chefer inom vård och omsorg, individ och familj, barn och ungdom 

med ett särskilt fokus på chefer inom vård och omsorg. 
 Erfarna ingenjörer och kvalificerade specialister inom miljö och teknisk verksamhet 

där det råder en tydlig marknads- och konkurrenssituation.  

Förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken 

Arbetet med den fördjupade arbetsvärderingen avslutades i juli 2012. Cirka 150 yrken har 
värderats. Detta motsvarar cirka 18 000 medarbetare. Löneöversyn 2012 slutfördes i 
december och lönekartläggningen för 2012, med den fördjupade arbetsvärderingen som 
grund, genomfördes under första kvartalet 2013. Lönekartläggning 2012 visar att det inte 
föreligger några osakliga löneskillnader. 
 

Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling 
Malmö stads arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och 
miljöambitionerna genomsyrar arbetet med den fysiska förnyelsen av Malmö. I sitt 
beställningsuppdrag av nya förskolor har Malmö stad tagit en aktiv roll i stadens fysiska 
planering genom att samma miljöambitioner som gäller vid bostadsbyggande ska gälla vid 
förskoleutbyggnad. Dessutom har olika aktiviteter för att bidra till en ekologiskt hållbar 
stadsutveckling genomförts, såsom återvinningsverkstad och stadsodling. 
 
Uppbyggnaden av smarta nät som använder gröna IT-lösningar i Hyllie är en verklighet idag 
och i Herrgården har det gjorts en fysisk upprustning av gång- och cykelstråk. Fyra nya 
klimatanpassningsprojekt med tonvikt på gröna tak och lokal dagvattenhantering ska årligen 
genomföras fram till 2016. Två gröna IT-projekt ska påbörjas årligen fram t.o.m. år 2014. År 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
6,4% 6,3% 6,4% 6,2% 6,5% 6,5%

November 2013*) 2012

ANDEL ARBETADE TIMMAR AV TIMAVLÖNADE MEDARBETARE I RELATION TILL ANTAL 
ARBETADE TIMMAR TOTALT 

*) Mättidpunkt november; dels p g a organisationsförändring 2013, dels tidsaspekt för 
inhämtande av underlag till årsbokslut.
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2016 ska samtliga nya projekt vara klimatanpassade och ett förslag till omhändertagande av 
dagvatten har tagits fram och ska implementeras och utvärderas. Planeringsarbete har även 
initierats angående installation av 400 kvm solceller och troliga objekt kan vara Sege Park, 
Malmö Live och Hylliebadet. Två anläggningar för separering av matavfall för 
biogasproduktion har installerats. Även vad gäller gröna IT-projekt så pågår omfattande 
satsningar.  
 
I Bygga om-dialogen som handlar om renovering av fastigheter på Lindängen har ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbara insatser samspelat med varandra. Avsikten är att rekrytera 
minst fyra boende i området för att arbeta med Trianons planerade miljörenovering. 
Lindängelund som ligger i stadsområdet ska bli en ny stadspark och ett nytt 
rekreationsområde i södra Malmö. Området ska fungera som vardagspark för de närboende i 
Lindängen, Kastanjegården och Almvik men också som ett spännande och attraktivt 
utflyktsmål för alla Malmöbor och besökare. 

Andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner  

När fastighetskontoret inom tekniska nämnden säljer/upplåter mark som skall bebyggas med 
flerbostadshus, kontor, skolor eller andra lokaler, ställs krav i avtal på att Miljöbyggprogram 
Syd följs. Av totalt 95 projekt som tecknat kontrakt med Miljöbyggprogram Syd, vars 
ambitionsnormer är högre än vad Boverkets byggregler kräver, har ambitionsnivåer avseende 
biologisk mångfald fördelats enligt nedan: Högsta nivå A = 29 projekt, Mellan nivå B = 25 
projekt, Lägsta nivå C = 41 projekt.  
 

Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el 
eller laddhybridmotor  
Malmö stads miljöbilsstrategi är det verktyg som används för att uppnå målet. I strategin 
finns följande mål uppsatta för Malmö stads fordonsflotta: 
  

 Vid utgången av år 2015 ska samtliga fordon i Malmö stads lätta fordonsflotta vara miljöbilar. 
Av dessa ska 75 % drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. 
 Delmål 1: 2011 – 40 % av samtliga lätta fordon drivs med biogas, vätgas, el eller 

laddhybridmotor 
 Delmål 2: 2013 – 60 % av samtliga lätta fordon drivs med biogas, vätgas, el eller 

laddhybridmotor 
 

Under 2013 fortsatte arbetet hos förvaltningarna att byta ut sina äldre fordon mot nya bilar, 
vilket resulterade i att delmål 2 i miljöbilsstrategin nåddes. 
 
Med få undantag har samtliga förvaltningar ökat andelen bilar som drivs med el, biogas eller 
laddhybridmotor. Detta är möjligt tack vare den senaste fordonsupphandlingen av ViSAB, 
som har ansvaret att leasa kommunens fordon. När förvaltningarna väljer att införskaffa ett 
nytt fordon, så är alltid förstahandsvalet el, gas eller laddhybrid.  
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Utifrån nämndernas redovisningar av måluppfyllelsen så är det tydligt att varje nämnd 
känner till målet och arbetar för att uppfylla den. Ansvaret för att uppnå målet ligger hos 
varje enskild nämnd eftersom det är nämnderna som leasar fordonen.  

Andelen bilar som drivs med el, biogas, vätgas och laddhybridmotor ska öka  

I december 2012 var andelen bilar som drevs med biogas, el, vätgas eller laddhybridmotor 
43,6 %.  I början av 2014 (per den 18 februari) var denna andel uppe i 61,6 %, vilket är en 
stor ökning.  
 
Enligt Malmö stads miljöbilsstrategi ska andelen vara 75 % vid utgången av år 2015. Utifrån 
de senaste årens trend är det realistiskt att tro att målet kommer att nås. 
 

Luftföroreningarna ska minska  
De luftföroreningar som är mest problematiska i Malmö idag är kvävedioxid (NO2), 
luftburna partiklar (PM10 och PM2.5) samt ozon (O3). Ur ett rent hälsoperspektiv är 
kvävedioxid inte ett så stort problem i sig, men eftersom den fungerar som en indikator för 
andra hälsoskadliga luftföroreningar, vilka är svårare att mäta; till exempel ultrafina 
sotpartiklar från diesel-motorer, är den av stor betydelse. Då den huvudsakliga källan till 
dessa luftföroreningar i Malmö är fordon med förbränningsmotorer bör åtgärdernas fokus ligga 
på att minska dessa källor. I de flesta fall blir det då även positiva samverkanseffekter vad 
gäller buller. Både vad gäller luftföroreningar och buller, är det önskvärt att åtgärder som 
reducerar källan till en olägenhet prioriteras. Exempel på detta kan vara att verka för en 
minskning av trafiken samt införande av eldrivna fordon (spårvagnar, bilar, transportfordon) 
eller andra transportmedel med obetydliga utsläpp. 

Arbetet med att minska kvävdioxidutsläppen (NO2) har pågått sedan 2006 då ett av 
Länsstyrelsen framarbetet åtgärdsprogram antogs. Bland annat har samtliga region- och 
stadsbussar bytts ut till fördel för bussar med bättre miljöprestanda, och hastigheten på 
gatorna i Malmö har sänkts till 40 km/h. Det kollektiva åkandet har prioriterats framför 
bilen vid belastade gatuavsnitt. Planering av superbusskoncept har pågått under året och en 
flyttning av bussar från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan pågår. Man kan också notera 
att trafiken har minskat med i genomsnitt 4 % på 15 luftföroreningskänsliga gatusnitt mellan 
2012 och 2013. 

Antalet platser i Malmö där miljökvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids 

Mätningar och beräkningar visar att miljökvalitetsnormerna för dygns- och timmedelvärde av 
kvävedioxid överskrids på Amiralsgatan, Bergsgatan, Dalaplan och Södra Förstadsgatan.  
Trots att trafiken minskat så överskreds troligen miljökvalitetsnormerna på fler platser under 
2013 än under 2012. Det är dock inte troligt att orsaken är ökade utsläpp utan i stället är en 
effekt av att väderförhållandena under året inte har åstadkommit lika mycket utspädning av 
luftföroreningarna som föregående år.  
 
Den långsiktiga trenden är svagt nedåtgående för stora delar av staden (jämför med Rådhuset 
i diagrammet nedan), men för de mest belastade gatorna där överskridanden av 
miljökvalitetsnormen sker är trenden mer osäker. Ett exempel är att vid Dalaplan låg 
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halterna under 2012 under normen medan de i år låg över. Halterna vid Dalaplan har 
överskridit miljökvalitetsnormen hälften av det antal år som mätningarna pågått, vilket 
innebär att risken för överskridande vid platser som Dalaplan fortfarande är mycket stor. 
 

 
 

Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid 
upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade 
i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier 
Idag finns två stödfunktioner för att uppnå att ekologiskt och etiskt certifierade produkter 
ska vara förstahandsvalet i kommunen. På miljöförvaltningen finns Fairtrade City-kansliet 
och en projektgrupp på som arbetar för att implementera Policy för hållbar utveckling och mat 
som antogs av kommunfullmäktige 2010.  
 
En inköpsguide för hållbara inköp finns tillgänglig på kommunens intranät. De utbildnings- 
och informationsinsatser som genomförts för anställda har gett goda resultat. En 
kontinuerlig dialog pågår också med Malmö stads upphandlade leverantörer för att utveckla 
sortimentet av ekologiska och etiskt certifierade produkter. I pågående 
livsmedelupphandlingar har det arbetet intensifierats. 

Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda 
upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier 

Inköpen av ekologiska livsmedel ökade svagt i Malmö stad från 39 % 2012 till 41 % 2013. 
Den största ökningen av andelen ekologiskt visar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
som ökat från 26 % (gamla utbildningsnämnden) till 50 % tack vare riktade insatser. 
Fritidsnämnden, kulturnämnden och servicenämnden med Malmö skolrestauranger ökar 
också. De verksamheter som efter sommarens omorganisation är kvar i stadsområdena, 
främst äldreomsorgen, ligger under medelvärdet för staden. Grundskolenämnden med 
fritidshemmen har också potential för ökning av andelen ekologiska produkter. 
Förskolenämnden ligger ungefär på medel för staden, men här finns en stor spridning mellan 
förskolorna och därmed också en stor potential för en ökning 
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Andelen etiskt märkt fortsätter öka för hela Malmö stad och går från 62 % 2012 till 72 % 
2013. De nya stadsområdena ligger högre än genomsnittet. Endast en nämnd, sociala 
resursnämnden, har minskat sin andel etiskt märkta produkter, detta med 4 procentenheter. 
Nämnden har redan under hösten 2013 satt in åtgärder och skickat ut information kring 
ekologiska och etisk märka produkter som förstahands val vid inköp.  
 
Årsrapporteringen visar att flertalet nämnder har ambition att jobba vidare med att öka 
andelen etiska märka produkter i sina inköp. Fastighetskontoret inom tekniska nämnden, 
som ligger på 100 % etisk märkta varor kommer att framöver jobba för att ser till att krav 
ställs på etiskt märkt och ekologisk fika och mat vid interna aktiviteter och konferensen. 
Arena 305 och Johannes fritidsgård har ökat sitt sortiment av ekologisk och etiskt märka 
varor och jobbar även med informationsspridning till de ungdomar som besöker dessa 
ställen. 
 
Centrala Upphandlingsenheten använder Miljöstyrningsrådets kriterier i alla upphandlingar 
där så är möjligt. Under 2013 genomgicks upphandlingsprocessen för flera 
livsmedelsområden och där skärptes kraven på leverantörerna att tillhandahålla ekologiska 
produkter.  Vid kommande upphandlingar kommer Miljöstyrningsrådets kriterier gällande 
rättvis handel, antibiotika, salmonella, transport av djur till slakt samt slaktmetod att 
användas. 
 

Biologisk mångfald ska värnas 
Malmö stad ansvarar för uppföljningen av programmet som behandlar urban biologisk 
mångfald.  Katrinetorps trädgårdsodlingar är KRAV-certifierade och även i 
jordbrukslandskapet görs många insatser för den biologiska mångfalden, t.ex. dammar, 
våtmarker och trädplanteringar. Arbete pågår även med att öka den biologiska mångfalden 
på koloniområden och på odlingslotter. 
  
Vid nybyggnationer har aspekter kring biologisk mångfald beaktats och samverkan sker med 
fastighetsägare kring förutsättningar för att värna den biologiska mångfalden. 
  
Satsning på utveckling av kultur- och naturbussarna ökar kunskapen hos eleverna om 
samspelet mellan människa och natur. Med ett nytt Marinpedagogiskt center i Ribersborg 
kommer Malmö stad förstärka den utomhuspedagogiska verksamheten som bidrar till en 
ökad förståelse för biologisk mångfald. 
  
Malmö stads fastigheter ska möjliggöra att attraktiva utemiljöer med hög grönytefaktor och 
biologisk mångfald skapas. Under 2013 ska inventeringen slutföras och grönytefaktor på 
befintliga fastigheter att fastställas. Kommunens stora Vinnova projekt, BiodiverCity fas B 
ska redovisas hösten 2014. BiodiverCity fas B fortlöper, och förstudie pågår även kring 
möjligheten till en utställning benämnd Den gröna staden, i anslutning till projektet. Projektet 
Stadsbruk har påbörjats med syfte att hitta metoder för boende i stadsmiljö att odla för egen 
eller kommersiell vinning. Med fokus på social och ekologisk hållbarhet förväntas projektet 
bidra till att nya arbetstillfällen skapas och att stadens mark utnyttjas på ett bättre sätt. I 
samarbete med Odla i stan har mindre urbana odlingar bedrivits i stadsområdet. Malmö stad 
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har bevakat att ekologiska processer och den biologiska mångfalden inte störs vid 
nybyggnation i stadsområdet. 

Andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i 
Miljöbyggprogram Syd 

Miljöbyggprogram Syd tillämpas för alla bostadsprojekt på kommunal mark och programmet 
utvecklas kontinuerligt. Exploateringsarbeten utförs av företag som är miljöcertifierade eller 
kan visa på motsvarande kvaliteter och tillsammans med byggherredialog driva utvecklingen 
av olika lösningar. Sedan år 2009 har 95 projekt tecknat kontrakt, av dessa avser 64 bostäder 
och uppföljning påbörjades 2013 eftersom driftsresultaten inkommer först efter att 
byggnaden är färdigställd och varit i bruk cirka 2 år. Först därefter kan fullständig 
uppföljning av projekten göras. 
 

Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och 
grönområden 
Alla invånare i Malmö ska ha närhet till grönområden, oavsett kön och bostadsplats. Ökad 
tillgänglighet till natur-, park- och grönområden sker dels genom utveckling av nya 
grönområden och dels genom ökad tillgång och bättre tillgänglighet till befintliga 
grönområden, på såväl allmän platsmark som kvartersmark.  
 
För att stärka Malmö som en stad med mycket grönska pågår utveckling av 
naturområdena Limhamns kalkbrott, Klagshamnsudden, Husie Mosse, Käglinge 
rekreationsområde och Bunkeflo strandängar. Ytterligare projekt är utvecklingen 
av Lindängelunds rekreationsområde samt Gyllins park.  
 
En förtätning av Malmö innebär att fler människor vistas på samma yta. Konkurrensen om 
allmänna ytor ökar och grönytorna utsätts för ett hårdare tryck. Nya grönytor kan behöva 
anläggas och de befintliga skyddas och utvecklas så att de blir tillgängliga och attraktiva för 
alla och tål ett hårdare slitage. 
 
Till hjälp i det fortsatta arbetet med att på lång sikt säkerställa tillgången på grönområden 
kommer Grönplanen att vara ett viktigt redskap. Arbetet med att förbereda en omarbetning 
av Grönplanen har påbörjats under året. 

Andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och 
grönområden 

Malmö är parkernas stad. I stadsmiljöenkäten som genomförts av gatukontoret uppger 
malmöborna att de tycker att Malmö mer än något annat är parkernas stad. En högre andel 
kvinnor än män anser att Malmö är parkernas stad. Malmöborna anser att miljön i parkerna, 
framförallt i city, är trevlig. Dock har andelen som anser det minskat signifikant, både vad 
gäller kvinnor som män.  
 
På frågan om man anser sig ha god tillgänglighet till parker och grönområden i den egna 
stadsdelen instämmer 75 % av malmöborna helt eller delvis, både vad gäller kvinnor som 
män, vilket är ungefär samma andel som 2012. Vad gäller frågan om god tillgänglighet i 
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centrala delar instämmer 87 % av malmöborna helt eller delvis, till skillnad mot 2012 då 89 
% instämde helt eller delvis. På frågan om man anser sig ha god tillgänglighet till naturen i 
den egna stadsdelen instämmer 62 % att jämföra med 68 % 2012. 
 

Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken  
Antalet trafikolyckor varierar naturligt år från år. Trenden i Malmö är dock att antalet svårt 
skadade minskat de senaste åren. Trafiksäkerhetsarbetet utgår ifrån utpekade satsningar i 
Trafiksäkerhetsprogrammet. Särskilt fokus ligger på trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgatunätet 
och längs skolvägar i syfte att minska kollisionsolyckorna mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter. Utbyggnaden av cykelvägnätet fortsätter i enlighet med 
Cykelprogrammet, som antogs under året. Satsningen på enkelt avhjälpta hinder är en viktig del 
i arbetet med att minska antalet fallolyckor.  
 
Den sänkning av hastigheten till 40 km/h som sedan maj månad omfattar hela Malmö 
innanför Inre Ringvägen har gett positiva effekter. På tio platser i Malmö finns 
hastighetsmätning via digitala displayer. Medelhastigheten på dessa platser har sjunkit med 5 
km/tim, från 52 km/tim till 47 km/tim. Med denna hastighetsminskning har den teoretiska 
risken för trafikanter att bli svårt skadade vid en kollision minskat med 25 % och 
dödsolyckor minskat med 35 %, vilket är mycket bra siffror trots att alla inte håller den 
skyltade hastigheten. 
 
De faktiska siffrorna, i form av minskat antalet olyckor är inte möjliga att få fram förrän 
tidigast om ett år när sammanställningen från SUS (Skånes Universitetssjukhus) är klar. 
 
Arbetet med att höja trafiksäkerheten vid obevakade övergångsställen i fyrfältiga huvudgator 
fortsätter med kompletterande åtgärder. På flera platser, där framförallt många barn och 
äldre rör sig i trafiken, har dessutom hastigheten sänkts till 30 km/tim. 
 
Ett flertal beteendepåverkande åtgärder genomförs också varje år. Det pågår även ett aktivt 
arbete med att öka fokus på trafiksäkerhetsfrågorna i planeringsprocessen. 

Antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken 

Olycksrapporteringen i Malmö består av både olycksdata från sjukvården och från polisen. 
Den preliminära statistiken för 2013 visar att 99 personer dödades eller skadades svårt i 
trafikolyckor i Malmö. Detta är en ökning med drygt 5 % jämfört med året innan. Jämfört 
med genomsnittet för åren 2008-2012 minskade antalet dödade och svårt skadade med drygt 
19 %. 
 
Under 2013 omkom fem personer i trafikolyckor i Malmö. Av dessa var två fotgängare, en 
som blev påkörd av backande lastbil och en i singelolycka, tre bilister i kollision med andra 
bil. Som jämförelse kan nämnas att 2012 omkom lika många personer i trafiken i Malmö 
som 2013. Antalet som dödas i trafiken i Malmö varierar något år från år, men nivån är 
relativt konstant sett över åren. 
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Kommunens fastigheter ska underhållas på en sådan nivå som anses 
relevant i branschen  
 
Genom att följa branschens riktvärden för normalt långtidsplanerat underhåll ska 
servicenämnden säkerställa att kommunens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt sätt och 
tillse att det avsätts medel för detta. 
 
Nämndens avsatta medel i 2013 års budget är 146 kr/m² för långtidsplanerat underhåll.  
 
Riktvärdet för långtidsplanerat underhåll bör enligt branschen i genomsnitt uppgå till 
138kr/m². Utfallet 2013 för stadsfastigheter är 174 kr/m². Genomsnittet över en 
tioårsperiod ligger däremot fortfarande under riktvärdet. Nivån för år 2013 har möjliggjorts 
genom lägre kostnader för bland annat värme till följd av under året gynnsamma 
förutsättningar samt sänkt resultatkrav avseende skolhyror. Även överskott på finansnettot 
till följd av lägre investeringsvolym samt gynnsamt ränteläge har bidragit till att medel har 
kunnat omdisponeras till långtidsplanerat underhåll. 

Kommunens gatunät och broar skall underhållas på en sådan nivå att ett 
eftersatt underhållsbehov inte uppkommer 
Gator och broar kräver ett regelbundet och systematiskt underhåll för att bevara sin 
ursprungliga och tänkta funktion. För ett bedömt årligt underhållsarbete på gator och broar 
finns en summa avsatt i driftbudgeten.  
 
För gator och framförallt på huvudgator har bärighetshöjande åtgärder i samband med 
underhållsbeläggning kunnat utföras och för broar är det främst isoleringsåtgärder och 
reparationsarbete för broar äldre än 30 år som har åtgärdas. En modell för att eliminera 
underhållsskulden visar att skulden för gator är bortarbetad senast år 2028 och för broar 
gäller senast 2021 förutsatt att budgeten ligger kvar på samma nivå som i dag.  
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BEFOLKNINGEN
Vid årsskiftet 2013/2014 var Malmös folkmängd 313 000 personer, varav 153 700 män och 
159 300 kvinnor. Detta innebär att invånarantalet i Malmö fortsätter att öka för 29:e året i 
rad. Skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2012 och den 31 december 2013 blev 
5 200 personer, vilket är att jämföra med 2012 års ökning på 4 923 personer. Totalt flyttade 
20 800 personer in och 18 050 ut vilket ger ett flyttningsnetto 2 750 personer. För 4:e året i 
rad har Malmö ett födelseöverskott på över 2 000 personer. Under 2013 föddes 5 164 
samtidigt som 2 677avled, vilket gav ett netto på 2 487 personer. 
 

 
 
Utifrån preliminära uppgifter så ökade befolkningen under 2013 i alla stadsområden. Den 
största ökningen både procentuellt och antalsmässigt har skett i stadsområde Norr med 
närmare 1 860 individer. På andra respektive tredje plats kommer Väster och Innerstaden 
baserat på ökningen i antal invånare. Stadsområde Väster är det största stadsområdet med 
strax under 77 000 invånare följt av Innerstaden och Norr. En anledning till den stora 
ökningen i Norr och Väster är sannolikt att ett stort antal bostäder färdigställts i 
stadsområdena under året.  
 

 
 

Utfall* Budget* Avvikelse
0-år 5 065 4 915 150

1-5 år 21 571 21 340 231

6-15 år 28 995 28 777 218

16-19 år 12 518 12 485 33

20-64 år 194 199 193 405 794

65-79 år 33 188 33071 117

80-84 år 6 870 6 836 34
85-89 år 4 898 4 875 23
90-w år 3074 3025 49
Totalt 310 376 308 729 1 647

INVÅNARE 2013

* Utfall beräknas som genomsnitt av utfall 2012-12-31 och 2013-12-31. Budget avser beräknat 
genomsnitt för 2013 vid beslut om budget (juni 2012) med utgångspunkt i prognostiserat utfall 
2012-12-31 och 2013-12-31. 
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I jämförelse med den befolkningsprognos som användes i beräkningarna av budgeten för 
2013 blev befolkningsutfallet drygt 1 600 personer fler än prognostiserat. Det var främst i 
åldersgruppen 20-79 år som antalet översteg prognosen. Avvikelsen för enskilda 
verksamheter och stadsområden blir dock betydande. Sammantaget kan avvikelsen beräknas 
till cirka 67 Mkr i utebliven demografikompensation i 2013 års budget. För förskolan och 
grundskolan är avvikelsen drygt 20 Mkr vardera och inom äldreomsorgen cirka 18 Mkr 
fördelat på fem stadsområden. 
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VERKSAMHETERNA  

Kommission för ett socialt hållbart Malmö  
Kommunstyrelsen beslutade om att tillsätta Kommission för ett socialt 
hållbart Malmö år 2010. Uppdraget var att lämna vetenskapligt underbyggda förslag på 
strategier för hur skillnaderna i hälsa skulle kunna minskas i Malmö.  Kommissionens 
slutrapport, som innehåller ett stort antal mål och åtgärdsförslag, publicerades i april 2013. 
Under hösten 2013 har slutrapporten varit ute på en bred remissrunda, och remissvaren från 
cirka 70 instanser visade på ett stort intresse och engagemang för Malmös utveckling.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt och analyserat underlaget från 
remissrundan och tagit fram ett förslag till hur Malmö ska arbeta vidare med de 
åtgärdsförslag som presenterades i slutrapporten. I december 2013 behandlades förslaget i 
folkhälsorådet, vilket resulterade i att ärendet återremitterades, och kommunstyrelsens 
förvaltning fick i uppdrag att förtydliga hur de olika åtgärderna kan prioriteras och 
genomföras på kort och lång sikt. Det reviderade förslaget behandlades i folkhälsorådet i 
början av 2014, och kommunstyrelsen ska fatta beslut den 5 mars 2014 om hur arbetet för 
en socialt hållbar utveckling ska drivas vidare i Malmö.  
 
Kommissionens slutrapport och remissvaren visar att starkare samarbeten, både inom staden 
och med andra offentliga aktörer, högskola, universitet, civilsamhälle och näringsliv är 
avgörande för det fortsatta arbetet. För att möjliggöra en socialt hållbar utveckling krävs 
också ett mer holistiskt ledarskap och förhållningssätt.  

Kommunstyrelse  

Styrelse  
Kommunstyrelsens nettokostnad för 2013 uppgick till 938 Mkr, vilket innebär en ökning i 
förhållande till föregående år med 38 Mkr eller 4,2 %. Större delen av ökningen, 21 Mkr, 
förklaras av utbetalningar till andra nämnder till följd av att medel avsätts hos 
kommunstyrelsen för tillfälliga satsningar. Kostnadsutvecklingen beror därmed på i hur stor 
utsträckning sådana satsningar genomförts och medel därmed avropas under året. Exempel 
på sådana medel som avsatts är resursförstärkning för systematiskt kvalitetsarbete inom 
skolan samt reserver för kostnader i samband med Malmö stads organisationsförändring.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har på olika sätt varit involverat i den 
organisationsförändring som genomförts inom Malmö stad. Under första halvåret 
organiserades utrednings- och genomförandeprocessen inom förvaltningen tillsammans med 
de interimistiska förvaltningsledningarna för den nya organisationen. 
Organisationsförändringen medförde också under andra halvåret att uppdrag och personal 
överfördes från kommunstyrelsen till de nybildade grund- och förskolenämnderna.  
 
Till följd av bland annat förändringen av stadens organisation genomfördes under 2013 en 
översyn av stadskontorets organisation som syftade till att anpassa stadskontorets 
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organisation och arbetssätt till förändrade förutsättningar. Arbetet med förändrade arbetssätt 
fortlöper under 2014.  

Hamnanläggningar  
Kommunen är hamnägare det vill säga äger mark och fasta anläggningar i hamnområdet. 
Copenhagen Malmö Port AB är operatör och betalar en hyra till kommunen för nyttjandet 
av anläggningarna. 
 
Under året uppgick hyresintäkterna till 97 Mkr. Årets investeringar uppgick till 31,7 Mkr. Av 
årets investeringar utgjordes merparten av asfaltering av uppställningsytor i Inre Frihamnen, 
hyresgästanpassning i Magasin 2 samt biluppställnings- och lastytor i Frihamnen. 

Finansförvaltning  
Finansförvaltning är ett samlingsbegrepp för kommungemensamma kostnadsställen. Det 
bedrivs ingen egentlig verksamhet i förvaltningen. 
 
Internbanken innefattar kommunens externa placering och upplåning av finansiella tillgångar 
och skulder. Internbanken fungerar också som bank åt de helägda kommunala bolagen. 
Kommunen täcker bolagens upplåningsbehov genom att låta bolagen låna till 
marknadsmässiga villkor. Utdelningar från kommunens bolag redovisas här. Den internränta 
som belastar nämndernas anläggningstillgångar redovisas här som en intern intäkt. 
 
Årets räntekostnader har belastats med en engångpost om 106 Mkr till följd av att 
kalkylräntan för beräkning av pensionsskulden (RIPS) sänktes under året. Den skuldökning 
som följer av detta redovisas som en finansiell kostnad. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisas under finansförvaltningen. Budgetering av 
dessa intäkter sker med hjälp av SKL:s skatteunderlagsprognoser. Intäkterna avseende 
skatter och fastighetsavgifter periodiseras med hjälp av SKL:s prognoser. Budgeten för 2013 
baserades på SKL:s skatteunderlagsprognos från våren 2012. I prognosen ingår också ett 
antagande om befolkningsutvecklingen fram till november 2012. Befolkningsökningen under 
2012 blev emellertid snabbare än vad som prognostiserats inför budgetarbetet 2013 varför 
intäkterna från skatter och generella bidrag blev högre än vad som budgeterats. Då bokslutet 
för 2013 nu upprättats visade skatteunderlagsprognosen från SKL en något lägre utveckling 
än budgeterat och det sammanlagda överskottet mot budgeten blev cirka 138 Mkr. 
Intäkterna uppgick under året till sammanlagt 14 913 Mkr medan avgiften för utjämning av 
LSS-kostnader mellan kommuner uppgick till 203 Mkr.  
 

 
 
Statsbidrag för maxtaxa i förskola och fritidshem uppgick under året till 119 Mkr.  
 

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring

2013 2012 2011 Tot 2011-13
SKL, prognos dec 2013 3,6 4,0 3,0 11,0

SKL, prognos april 2012 3,8 3,7 3,2 11,1
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Kommunens kostnader för personalförsäkringar och pensioner redovisas under 
finansförvaltningen. Verksamheterna belastas med ett generellt personalomkostnadspålägg 
på lönerna vilket intäktsredovisas under finansförvaltningen. Det interna pålägget uppgick till 
2 462 Mkr under året. 2013 erhöll kommunen en engångsåterbetalning avseende 2005 och 
2006 års premier för avtalsförsäkringar på sammanlagt 201 Mkr. 
 
Till regionala kulturinstitutioner har 147,1 Mkr utbetalats som verksamhetsbidrag och av 
dessa har 76,7 Mkr i sin tur erhållits från Region Skåne enligt en särskild överenskommelse. 
 
Kommunens medlemsavgift till kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd uppgick under 
året till 153,8 Mkr. 
 
Från finansförvaltningen betalas en ersättning till servicenämnden för åtgärder som skall 
avhjälpa eftersatt underhåll. Årets ersättning uppgick till 21,8 Mkr och den har använts till 
fritidsanläggningar. Härutöver ersätts servicenämnden för uteblivna hyresintäkter i de så 
kallade utvecklingsfastigheterna, tomställda lokaler i avvaktan på nya framtida 
användningsområden. Årets ersättning uppgick till 18,3 Mkr. 

Plan och stadsmiljö  

Teknisk nämnd 
Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgick till 
694 Mkr vilket är en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Ökningen av 
nettokostnaderna förklaras fram för allt av ökade kapitalkostnader, personalkostnader samt 
nedskrivning av kostnader för investeringsprojekt.  
 
Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och 
exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 830 Mkr 
vilket är 653 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i 
tiden i bland annat projekten Malmöringen, Citytunneln ombyggnader, Spillepengens 
trafikplats, Gyllins naturpark, Gyllins etapp 2, Västra hamnen och allmän platsmark Malmö 
Live. Kaptensbron färdigställdes under året liksom Hermods plats, Klagshamns nya torg och 
kvarteret Carolus. Exploatering genom förtätning av staden och nybyggnation har fortsatt till 
exempel i Hyllie och Västra hamnen.  
 
Försäljningen av exploateringsmark har under året uppgått till 123 Mkr vilket är 177 Mkr 
lägre än budget. Avvikelsen förklaras av framskjutna försäljningar samt en svag marknad för 
bostäder. 
 
Marknadsläget har varit besvärligt för nyproduktion av bostäder, framförallt vad gäller 
äganderätter och bostadsrätter. Detta har inneburit en avvaktande hållning från 
byggherrarnas sida vad gäller att byggstarta nya projekt. Nämnden arbetar aktivt med att 
stimulera och bidra till ökat bostadsbyggande till exempel genom att initiera nya projekt, 
beställa nya detaljplaner och göra markanvisningar till aktiva byggherrar.  
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Under 2013 färdigställdes cirka 1 100 nya bostäder i Malmö kommun. Av dessa var 735 på 
mark tillhandahållen av Malmö stad, varav 720 var lägenheter och 15 var småhus. Av 
lägenheterna var 60 % hyresrätter.  
 
I Vintrie Park genomfördes en försäljning av mark för kontor för IKEAs globala kontor 
med 600-800 arbetsplatser. Utveckling av Norra hamnen för hamnanknuten logistik 
fortsätter. 
 
Förstudie och planprogram för spårväg etapp 1 har varit ute på externt samråd och godkänts 
av tekniska nämnden. Utredning kring en metro mellan Malmö och Köpenhamn har pågått 
under året och slutkonferens hölls i december.  
 
En ambitionshöjning på cykelsatsningar enligt cykelprogrammet har inletts. Kampanjen 
Malmö på väg, med syfte att kommunicera och förmedla framtidsbilden av trafiken i Malmö, 
har genomförts. Reviderat bullerprogram har antagits av kommunfullmäktige. 
Hastighetsbegränsning om 40 km/h har införts innanför Inre Ringvägen. 
 
Ett natur- och kulturrum för målgruppen barn och ungdomar i Malmö har öppnat i Torups 
stallar. Invigning har även ägt rum för stallarna på Katrinetorp. Under året har bland annat 
Malmö Garden show, Malmöfestivalen, Ultra Bowl och EM i fälttävlan arrangerats.  

Stadsbyggnadsnämnd 
Nämndens nettokostnad uppgick till 89 Mkr under 2013 vilket är en minskning med 4,8 % 
jämfört med föregående år. Minskningen är fram för allt hänförlig till att UngBo inte har 
drivits i samma utsträckning i år som förra året. 
 
Nämnden har under året antagit detaljplaner som möjliggör byggandet av drygt 3 300 
bostäder och 1 060 förskoleplatser. 
 
En av detaljplanerna som det har lagts stort fokus på är kvarteret Spårvägen, som innebär 
utvecklingen av det gamla industriområdet Norra Sorgenfri genom en omvandling av 
industrimark till nya kvarter för blandad användning såsom bostäder, skola och service. Det 
har även varit fokus på det sociala hållbarhetsprojektet Culture Casbah på Rosengård, där 
syftet är att bygga samman området med den övriga staden.  
 
Förtätningen av staden är en prioriterad utmaning som nämnden arbetar med kontinuerligt. 
Ett prioriterat projekt som har koppling till förtätningen är spårvagnsprojektet, där förstudie 
och planprogram godkändes av nämnden i december. 
 
Under första halvåret har Malmös nya översiktsplan ÖP 2012 varit utställd och 
kommunfullmäktige förväntas anta planen i början av 2014. 
 
Boplats Syd förmedlar idag förstahandskontrakt från 25 fastighetsägare i sju kommuner. 
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Servicenämnd 
Nämndens nettointäkt under 2013 uppgick till 12 Mkr vilket är cirka 12 Mkr lägre än under 
föregående år. Differensen beror på förändringen av resultatkrav mellan åren på 10 Mkr 
samt ett överskott om 3 Mkr för år 2012. 
 
Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 226 Mkr vilket är 513 Mkr lägre 
än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på att ett antal projekt gällande skolor och 
förskolor har förskjutits framåt i tiden bland annat till följd av beslutsgången hos beställande 
nämnder samt överklagande. Av den totala volymen avser 170 Mkr förskolor, 366 Mkr 
skolbyggnader, 188 Mkr fritidsanläggningar samt 323 Mkr Malmö Live med tillhörande 
parkeringsanläggning.  
 
Under 2013 har ett antal större projekt färdigställts. Om- och tillbyggnad av Malmö 
Latinskola färdigställdes liksom nybyggnation av Tygelsjö skola och sporthall. Ett antal 
förskolor och LSS-boenden har färdigställts. Det har även gjorts till – och ombyggnader av 
ett antal förskolor och skolor. Konstgräsplaner har färdigställts på flera platser i Malmö. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser och skolor är fortsatt stor. Under 2013 har stadsfastigheter 
tillskapat 600 förskoleplatser. 
 
Stormarna under hösten har inneburit mycket arbete för att åtgärda skador på stränder, 
parker, fastigheter och gatumiljöer. Vid årsskiftet återstod fortfarande mycket att åtgärda och 
arbetet kommer att pågå in i 2014. 
 
Serviceförvaltningen har utvecklat en förmedlingstjänst för inventarier inom Malmö stad, 
Malvin.  Malvin har idag 850 användare och cirka 40-50 förmedlingar per månad.  
 
JobbMalmö har under året skapat ny verksamhet, förbättrat interna rutiner och utvecklat nya 
metoder.  

Miljönämnd 
Nettokostnaden för 2013 uppgick till 66 Mkr vilket var en ökning med 6 % eller 4 Mkr 
jämfört med 2012. Ökningen förklaras bland annat av upphandlingen av en ny tankstation 
för vätgasbilar. 
 
Utvecklingen av stadens hållbarhetsarbete fortsätter genom olika nätverk med föreningar, 
stadsområden, fastighetsägare, näringsliv och genom medborgardialog. Tydligare arbete med 
skolorna syftar till att stärka elevernas förståelse för samband mellan livsstilsval, ekonomi, 
stad och omvärld, med tillhörande rättigheter och skyldigheter. Samtidigt syftar ett förstärkt 
samarbete med näringslivet till att skapa fler hållbara valmöjligheter för Malmöborna. 
 
Arbetet med den särskilda satsningen på lärande för hållbar utveckling har pågått under året. 
Modellskolan Nya Malmö Latin, en skola för hållbar utveckling, startade och det anordnades 
inspirationsdagar för att ge skolans lärare praktiska verktyg i hur lärande för hållbar utveckling 
kan införlivas i undervisningen.  
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Med fokus på ökad hållbar mobilitet har en upphandling av Sveriges första vätgasdrivna 
bränslecellsbil genomförts, liksom upphandling av Sveriges första vätgastankstation, som 
förläggs till Sege park. 
 
Färdigställandet av slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö och den 
efterföljande remissrundan har inneburit att förvaltningen inom bostadstillsynen har upplevt 
en större öppenhet och ett ökat gehör för frågor kopplade till de utmaningar som 
identifierats till boendemiljön inom staden. 
 
Totalt har 2 510 planerade livsmedelskontroller genomförts under 2013. Ett antal mer 
omfattande och komplexa kontroller har utförts efter att märkningsfusk uppmärksammats 
av media gällande nöt- samt kebabkött. Arbetet med att motverka fusk inom 
livsmedelsbranschen kommer att vara fortsatt prioriterat även under 2014. 
 
Informationsmaterialet Malmö ska bli en hållbar stad – är du med på resan? har börjat delas ut till 
livsmedelsverksamheterna i arbetet med att ställa om Malmö till ett förändrat klimat. 
Samtidigt arbetar en kemikaliegrupp med att påverka livsmedelsverksamheter att minska 
användningen av hälsofarliga kemikalier. Informationsmaterial om ekologisk märkning har 
även delats ut till cirka 300 livsmedelsverksamheter under året.  

Pedagogisk verksamhet  
En genomgripande förändring av Malmö stads skolorganisation genomfördes under 2013. 
Organisationsförändringen innebar att stadsdelarnas och utbildningsnämndens ansvar för 
förskola och skola upphörde och att tre nya nämnder, en förskolenämnd, en 
grundskolenämnd och en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd övertog ansvaret den 1 juli 
2013. En ny organisation ska i högre grad ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse och 
ett likvärdigt beslutsfattande.  
 
Året har präglats av ett intensivt arbete med att avveckla den tidigare organisationen och att 
bygga upp organisation och arbetsprocesser i de nya skolnämnderna. Parallellt med 
omorganisationen har arbetet med att genomföra ett stort antal utvecklingsinsatser i 
förskolor och skolor fortsatt. Kommunstyrelsen fattade år 2012 beslut om en skolsatsning 
för ökad måluppfyllelse, med inriktning mot språkutvecklande ämnesundervisning, 
flerspråkig ämnesundervisning, formativ bedömning och utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Denna satsning har bland annat möjliggjort för fortsatta insatser för 
kompetensutveckling inom olika skolformer. Exempel på andra utvecklingsområden är 
satsningar på genuspedagogik, IT och annan teknik. Därutöver har utvecklingsarbete 
bedrivits inom ramen för Områdesprogrammen.  

Förskola 
I oktober 2013 fanns i Malmö 263 kommunala förskolor, 71 fristående förskolor, 11 
familjedaghem i kommunens regi och 19 i enskild regi samt 7 öppna förskolor i kommunens 
regi och 2 i enskild regi. 
 
Nettokostnaderna för förskoleverksamheten uppgick till 2 255 Mkr, vilket är en ökning med 
170 Mkr eller 8,3 % jämfört med föregående år. Från och med den 1 juli ingår nämnds- och 
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förvaltningsövergripande kostnader i nettokostnaden vilket utgör cirka 1,4 % av årets 
ökning. 
Utvecklingstakten är något lägre än i fjor och orsakas främst av ett ökat barnantal, ökade 
kostnader för utbyggnad framförallt avseende lokalkostnader och förändrade priser och 
löner. Antalet barn i förskoleverksamhet ökade med 4,5 %.  
 
Andelen barn som efterfrågar plats har under året ökat marginellt sedan föregående år och 
uppgår till drygt 88 % av det totala antalet Malmöbor i åldersgruppen 1-5år. 
 

 
 
Totalt färdigställde kommunen cirka 900 nya förskoleplatser under året. På grund av att ett 
stort antal platser samtidigt avvecklades blev nettoutbyggnaden under året betydligt lägre och 
uppgick till 365 platser. Vissa tillfälliga lokaler som funnits i avvaktan på nybyggnation 
avvecklades i samband med att nya förskolor färdigställts och vissa skollokaler som 
förskolorna disponerat återgick till grundskolorna. Även vissa lokaler med miljöproblem eller 
med begränsade bygglov har avvecklats. 
 
Trots den svaga utbyggnadstakten har cirka 800 fler barn haft plats förskola eller pedagogisk 
omsorg under året jämfört med 2012. Ökningen har skett både inom kommunal och 
fristående verksamhet. Antal barn i förskola och familjedaghem uppgick i genomsnitt till 
cirka 18 900. Av de inskrivna barnen var 49 % flickor och 51 % pojkar, vilket är samma 
fördelning som för det totala antalet barn i åldersgruppen 1-5 år i Malmö.  
 

 
 
Andelen barn med heltidsplats har ökat något jämfört med i fjor liksom andelen barn i 
kommunala förskolor. 276 barn var i oktober 2013 inskrivna under kvällar och helger, vilket 
är en ökning med 51 barn jämfört med motsvarande period föregående år. 
 
Antalet barn i kö minskade något under 2013 vilket medförde att behovstäckningsgraden 
ökade med 0,2 procentenheter till 99 %. I genomsnitt under året fanns 187 barn i kö varav 3 
fått vänta mer än 4 månader. Förskolekön ökade i december och uppgick då till 407 barn 
som väntat kortare tid än 4 månader.   

2013 2012 Förändring
Antal barn i befolkningen, 1-5 år 21 579 20 720 859

Efterfrågan 88,4% 88,3% 0,1%

Antal barn som efterfrågar plats 19 079 18 297 782

FÖRSKOLEVERKSAMHET - EFTERFRÅGAN
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Personaltätheten ökade med 0,1 procentenhet i Malmös kommunala förskolor och var 
oförändrad för fristående förskolor. Vid mätning i oktober hade de kommunala förskolorna 
4,9 barn per årsarbetare och de fristående förskolorna 5,2 barn per årsarbetare.  
 
Under hösten har organisering och bemanning påbörjats av verksamhetsnära stöd till 
förskolechefer. Detta ska på sikt skapa bättre förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet 
samt öka karriärmöjligheterna för bland annat förskollärare.  
 
Under hösten har också en ny ersättningsmodell tagits fram. Den nya modellen ska 
säkerställa att bidrag till förskolor och pedagogisk omsorg fördelas efter barnens behov samt 
skapa förutsättningar för en kvalitetsmässigt likvärdig verksamhet.  
 
Cirka 86 % av Malmös barn som varit inskrivna i förskoleverksamhet har gått i kommunala 
förskolor eller familjedaghem i Malmö. I nedanstående tabell framgår den totala 
bruttokostnaden per elev i kommunal regi. Bruttokostnaden har ökat med cirka 2,6 % per 
plats i kommunal förskola och med 16,8% för barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem). 
Den kraftiga kostnadsökningen per barn i pedagogisk omsorg är främst en konsekvens av ett 
minskat barnantal. Endast 46 barn har under året varit inskrivna i kommunala 
familjedaghem.  
 

 

Grundskola  
Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem 
och pedagogisk omsorg för skolbarn. I oktober 2013 fanns i Malmö 70 kommunala 
grundskolor, 1 mottagningsskola (Mosaik), 5 skoldaghem och 23 fristående grundskolor. 
 
Nettokostnaderna för skolverksamheten uppgick under året till 2 836 Mkr. 
Nettokostnaderna ökade med 168 Mkr eller 6,2 % jämfört med föregående år. Från och med 
den 1 juli ingår nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader i nettokostnaden vilket 
utgör cirka 1,3 % av årets ökning. Utvecklingstakten är betydligt högre än i fjor och har 
främst påverkats av ett ökat antal elever, pris- och löneutvecklingen, omorganisationen samt 

2013 2012 Förändring
Antal inskrivna barn totalt 18 892 18 085 807
Behovstäckning 99,0% 98,8% 0,2%

Andel barn med heltidsplacering 94,3% 93,9% 0,4%

Andel barn i fristående verksamhet 13,8% 14,2% -0,4%

FÖRSKOLEVERKSAMHET - ANTAL INSKRIVNA BARN 

2013 2012 Förändring
Bruttokostnad per plats i förskola 130 400 127 100 3 300

Bruttokostnad per plats i ped omsorg 133 600 114 400 19 200
Avgiftsintäkt per barn i förskola 7 700 7 500 200

FÖRSKOLEVERKSAMHET - KR PER BARN, KOMMUNAL REGI
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andra verksamhetsförändringar såsom etableringen av Malmö International School. Antalet 
elever i grundskola har ökat med 3,4 % i grundskola och 7,6 % i fritidshem.  
 
Totalt fanns under året 28 600 elever i skolan vilket är en ökning med drygt 900 elever 
jämfört med 2012. Cirka 49 % av eleverna är flickor och 51 % är pojkar. Antalet elever i 
förskoleklass och grundskola ökar medan antalet elever i särskola fortsätter att minska. Av 
tabellen nedan framgår antalet elever uppdelat per skolform. Ökningen har skett både inom 
kommunala och fristående skolor. Andelen elever i fristående skolor har ökat något sedan 
föregående år. Antalet elever i särskola har fortsatt att minska. De senaste tre åren har antalet 
i särskola minskat med totalt 107 elever  
 

 
 
Betygsutfallet för Malmös elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen har ökat något 
sedan år 2010 då det var som lägst. I Malmös siffror för 2013 saknas dock uppgifter för 
mottagningsskolan Mosaik vilket medför att andelen för 2013 är något för hög. 
Från och med 2013 tillämpas en ny betygsskala med sex steg, A-F där A-E står för godkända 
resultat.  
 

 
Källa: Skolverket (SIRIS) 
 
Sommaren 2013 deltog drygt 100 elever i sommarskola och ytterligare 1,1 % av eleverna i 
skolår 9 nådde på detta sätt behörighet till gymnasieskolan. Den samlade andelen elever som 
nådde behörighet till yrkesförberedande program efter sommarskolan 2013 blev därmed 
77,6 %.  
 

2013 2012 Förändring
Antal elever i förskoleklass 3 335 3 156 179

Antal elever i grundskola 24 991 24 209 782

Antal elever i särskola 274 304 -30

Totalt 28 600 27 669 931
Andel i fristående verksamhet 15,8% 15,5% 0,3%

GRUNDSKOLA - ELEVER
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Sedan 2010 har en tydlig ökning av det genomsnittliga meritvärdet skett för Malmös elever i 
såväl kommunal som fristående verksamhet. Även när det gäller detta resultatmått ligger 
Malmö lägre än riket, men skillnaderna har minskat. Även här saknas uppgifter om 
mottagningsskolan Mosaik vilket medför att siffran för 2013 är något för hög. Meritvärdet 
för flickor är cirka 10 % högre än för pojkar. Skillnaden har minskat med cirka 1 
procentenhet sedan förra läsåret. 
 

 
Källa: Skolverket (SIRIS) 1 
 
 
Efterfrågan på fritidshem har fortsatt att öka. Cirka 12 700 barn vistades i fritidshem under 
året. Det är en ökning med 900 barn jämfört med föregående år. Andelen som efterfrågar 
plats har ökat med 2 procentenheter. En förklaring till ökningen är att antalet barn i de lägre 
årskurserna ökar.  I tabellen nedan framgår att det nu är i genomsnitt 61 % av barnen i 
åldern 6-12 år som efterfrågar plats i fritidshem. Efterfrågan varierar dock kraftigt i olika 
delar av staden. 
 

 
 

                                                 
1 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga 
maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. 
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Under året har beslut tagits att införa en ny ersättningsmodell som ska gälla vid fördelning av 
bidrag till förskoleklass, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med år 
2014. Den nya modellen ska öka likvärdigheten och bättre svara mot skolornas behov att 
öka måluppfyllelsen hos eleverna. 
 
Under 2013 har 84 % av Malmös elever gått i kommunala grundskolor i Malmö. I 
nedanstående tabell framgår den totala bruttokostnaden per elev i kommunal regi.  
Bruttokostnaden har ökat med cirka 4,3 % per plats i kommunal förskoleklass, 6,1 % per 
plats i grundskola, 3,2 % per plats i särskola och minskat med 3 % per barn i fritidshem. 
Kostnadsminskningen per barn i fritidshem är främst en konsekvens av ett ökat barnantal.  
 

 
 
Under året inrättades Malmö International School, en ny kommunal skola med IB-program 
(International Baccalaureate) för elever i åldrarna 6-16 år. Söderkulla internationella skola 
överfördes till den nya skolan inför höstterminen. 
 
Grundskolenämnden har under hösten inrättat karriärtjänster för lärare i Malmös 
grundskolor. Tillsättningen av 85 förstelärare har genomförts. Karriärtjänsterna ska bidra till 
att utveckla undervisningen men även till att göra läraryrket mer attraktivt. 

Gymnasie- och vuxenutbildning  
Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. 
 
Nettokostnaden uppgick under året till 1 213 Mkr, vilket är en ökning med 20 Mkr eller 1,7 
% sedan föregående år. Nettokostnadsökningen har framförallt bestått av pris- och 
löneökningar, volymförändringar samt oförutsedda engångskostnader.  
 
Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola, exklusive uppföljningselever, minskade 
med cirka 300 elever mellan 2012 och 2013. Minskningen skedde i de kommunala 
gymnasieskolorna. Andelen elever i kommunala gymnasieskolor uppgick under året till cirka 
56 % av det totala elevantalet. 
 

 

2013 2012 Förändring
Kostnad per elev i förskoleklass 45 700 43 800 1 900

Kostnad per elev i grundskola 94 600 89 200 5 400

Kostnad per elev i särskola 330 700 320 400 10 300

Kostnad per barn i fritidshem 33 800 34 800 -1 000

GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM - KR PER BARN, KOMMUNAL REGI

2013 2012 Förändring
Antal elever totalt 9 245 9 565 -320

Andel i kommunal skola i Malmö 56,5% 58,8% -2,3%

Andel  i fristående skola 39,6% 37,3% 2,3%

Andel i annan kommun 3,9% 3,9% 0,0%

ELEVER I GYMNASIESKOLA                                                                                         
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I de fristående gymnasieskolorna ökade elevantalet liksom för tidigare år och uppgår till cirka 
3 700. Andelen elever i friskolor ökade under året med 3 procentenheter och uppgår nu till 
knappt 40 %.  Inför läsåret 2013/2014 minskade dock för andra året i rad andelen sökanden 
med förstahandsval till fristående gymnasieskolors nationella program. I tabellen nedan 
framgår hur andelen elever i fristående gymnasieskolor ökat de senaste åren. 
 

 
 
Utöver antalet inskrivna elever i gymnasieskola följs uppföljningselever enligt det 
kommunala informations- och uppföljningsansvaret. Vägledningscentrum kontaktar elever, 
bistår med vägledning till studier eller praktik och följer upp. Under 2013 var 1 300 elever 
registrerade som uppföljningselever, därav cirka 30 % kvinnor och 70 % män. Det totala 
antalet uppföljningselever har ökat med 30 % sedan 2012.  
 
Av tabellen nedan framgår att antalet elever i Malmös kommunala gymnasieskolor fortsätter 
att minska. Under 2013 uppgick antalet elever till 6 500 vilket är en minskning med knappt 
450 elever jämfört med föregående år. Antalet elever från andra kommuner har varit relativt 
konstant under den senaste femårsperioden. Andelen har dock ökat och uppgår nu till 20 % 
av eleverna i kommunens gymnasieskolor. 
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Andelen sökande till högskoleförberedande program har varit fortsatt hög på bekostnad av 
andelen sökande till yrkesförberedande program. En stor andel sökande till de 
yrkesförberedande programmen har dessutom varit obehöriga, vilket ökat behovet av platser 
inom introduktionsprogrammen. 
 
En försvagning av resultaten har skett jämfört med 2012. Pojkars meritvärde och andelen 
behöriga till högskolan minskar. Detta gäller även flickorna men i mer begränsad omfattning. 
Mer information om betygsutfall återfinns under uppföljningen av kommunfullmäktiges mål, 
Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan, på sidan 40.  
 
De elever som inte klarat kunskapskraven i kärnämnen under terminstid har erbjudits 
sommarskola. Andelen pojkar som deltagit i sommarskola har i år ökat, men fortfarande 
deltar antalet flickor i högre utstäckning. Av de 208 elever som fullföljde sommarskolan 2013 
höjde 56,2% sina betyg till minst godkänd-nivå. Av flickorna godkändes 58,5% och av 
pojkarna godkändes 53,9%. 
 
Inför höstterminen genomfördes en omställning av gymnasieskolor som planerats sedan ett 
antal år tillbaka. Mediegymnasiet, Heleneholms gymnasium och Rönnens gymnasium har 
upphört och utbildningarna har flyttats till bland annat Värnhemsskolan, Universitetholmens 
gymnasium och Nya Malmö latinskola.  
 
Under sommaren 2013 fick Norra Sorgenfri gymnasium problem med inomhusluft och 
markgifter påvisades. I samband med läsårets skolstart togs beslut att flytta 
gymnasiesärskolans lokaler till tillfälliga lokaler på Valdemarsro och byggutbildningen till 
tillfälliga lokaler i Västra hamnen.  
 
Den 1 juli infördes nationellt en ny gymnasiesärskola. För Malmös del innebar det att 
program bytte namn och till viss del innehåll och kursutbud. Lokalförändringar i 
gymnasieskolan medförde att också gymnasiesärprogrammen flyttades. 
 
Utifrån statliga beslut om att inrätta två nya karriärsteg för lärare har i höst 29 
förstelärartjänster tillsatts inom gymnasieskolan i Malmö. Antalet ansökningar till tjänsterna 
har visat på ett stort intresse bland medarbetarna.  
 
Inom yrkesinriktad vuxenutbildning har antalet platser har utökats inom flera inriktningar 
och extra utbildningsstarter har möjliggjorts genom en statlig satsning med beslut om extra 
tilldelning av platser.  
 
Efterfrågan på utbildning i svenska för invandrare har varit stor vilket medfört 
volymökningar såväl i egen regi som hos externa utbildningssamordnare och i folkhögskola.  
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Kultur och fritid  

Kulturnämnd  
Kulturnämndens nettokostnad för 2013 uppgick till 349 Mkr, vilket var en ökning med 8 % 
eller 25 Mkr jämfört med 2012. Ökningen beror bland annat på ett nytt marinpedagogiskt 
centrum. 
 
Under året har en kulturstrategi för Malmö stad tagits fram, som syftar till att tydliggöra hur 
staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Strategin har skickats på remiss 
till berörda instanser och förväntas antas under 2014. De kommande åren ska även en 
specifik kulturstrategi som tydliggör nämndens egna prioriteringar inom kulturområdet tas 
fram.  
 
För att öka tillgänglighet och delaktighet har Malmö Stadsbibliotek öppnat en ny entré mot 
Regementsgatan och utökat sina öppettider. Besöksutvecklingen på Stadsbiblioteket har varit 
positiv på tre områden under 2013 (jämställdhet, barn och unga, samt digital teknik). Antalet 
besök har ökat och det är ungefär lika många kvinnor som män som besöker biblioteket, 
barnboksutlåningen har ökat och alltfler använder stadsbibliotekets digitala tjänster. Den 
positiva utvecklingen är ett resultat av ett tydligt medborgarfokus där man strävar efter att 
anpassa verksamheten till Malmöbornas behov av kunskap, kultur och mötesplatser.  
 
I april 2013 blev renoveringen av Malmö Konstmuseums konstgalleri på Slottsholmen klar 
och i samband med detta frigjordes totalt 300 kvm yta för utställningar. Under året har 
Malmö Konsthall i samarbete med stadsfastigheter fortsatt renoveringen av 
utställningshallen. Malmö Konsthall nyöppnade i november. 
 
Kopplat till miljöprogrammet och slutsatserna från Kommission för ett socialt hållbart Malmö vill 
Malmö Museer vara en plats för lärande för hållbar utveckling. Programmen och 
aktiviteterna är kostnadsfria och kopplade till skolans läroplaner. Besökssiffrorna på Malmö 
Museer var något lägre under 2013 jämfört med rekordåret 2012, delvis på grund av 
ombyggnation av akvariet och utställningslokaler på Slottsholmen. 
 

 
 
Malmö Nordic 2013, som invigdes under året har lyft fram Malmös tre stora 
konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet. 
 
En av de viktigaste satsningarna 2013 var Malmö Kulturskolas satsning El Sistema. 
Sammanlagt har 65 flickor och 55 pojkar anmält sig till initiativet, vilket innebär att årets mål 
är uppnått. Eleverna spelar och sjunger tre eftermiddagar i veckan, och föräldrarna är 

2013 2012 Förändring
Malmö Stadsbibliotek 932 338 928 864 3 474

Malmö Museer 295 503 327 941 -32 438

Malmö Konstmuseum 141 722 153 001 -11 279

Malmö Konsthall* 130 581 175 998 -45 417

*Renoveringsperiod aug-dec (förlängd)

ANTALET BESÖK PER KULTURINSTITUTION
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inbjudna att delta en gång i veckan. Ytterligare 81 flickor och pojkar deltar i 
förskoleverksamhet (sång/rytmik).  
 
Under året har tre stora byggprojekt startats - ett nytt akvarium på Malmö Museer, en ny 
biograf samt nya lokaler till Stadsarkivet i samma fastighet som biografen i kvarteret 
Dimman på Bergsgatan. 

Fritidsnämnd 
Verksamhetens nettokostnad för 2013 uppgick till 361 Mkr vilket var en ökning med 4 % 
eller 15 Mkr jämfört med 2012. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader 
kopplade till förbättringar vid två av de kommunala ridanläggningarna, högre kostnader för 
föreningsbidrag, samt genomförandet av juniorvärldsmästerskapet (JVM) i ishockey. 
 
Under 2013 invigdes tre nya konstgräsplaner, Kirsebergs IP, Sorgenfri IP och Rosengårds 
Norra IP. Därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 17 st. En ny sporthall i Klagshamn 
blev klar och på Bellevuestadion har utomhusbanor för den nya racketsporten padel 
färdigställts. 
 
Ett bidrag har införts som ger möjlighet för föreningslivet att söka föreningsbidrag för 
verksamhet på vardagseftermiddagar som gränsar till skol- och fritidsverksamhet. För 2013 
höjdes bidragsnivån för lokalkostnadsbidraget med 20 % och aktivitetsbidraget höjdes med 
11 %. En ny fördelningsmodell för bidragen till Folkets Hus föreningarna har tagits fram. 
 
Antalet föreningar har ökat under året och uppgick till 545. Samtidigt var 60 395 
föreningsmedlemmar i åldern 4-25 år registrerade, vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Orsakerna till detta utfall kommer att vara föremål för en bredare analys 
under det kommande verksamhetsåret. 
 

 
 
Målet för 2013 var att spontanaktiviter för barn och unga i föreningslivets regi skulle finnas 
vid ytterligare tio anläggningar, vilket har uppnåtts. Organiserad spontanidrott erbjuds nu vid 
tolv anläggningar, jämfört med två anläggningar 2012.  
 
För att stärka stödet till mindre föreningar när det gäller föreningarnas administrativa 
ålägganden infördes en föreningspool i samarbete med föreningslivets paraplyorganisationer 
under 2013. 
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Satsningen på ridverksamheten fortsätter. Vid de två kommunala ridanläggningarna har ett 
om- och tillbyggnationsarbete påbörjats för att förbättra förutsättningarna för föreningarnas 
verksamhet. I avvaktan på att två nya ridanläggningar byggs för Klagshamns Ryttarförening 
och Malmö Civila Ryttarförening har nämnden vidtagit akuta stödåtgärder. 
 
Aq-va-kul har under 2013 haft renoveringar och driftstörningar som har påverkat besöks- 
och intäktsutvecklingen negativt. Antal besökare under året minskade med 25 % jämfört 
med 2012. Friluftsbadsanläggningen Segevångsbadet kunde inte öppnas för allmänheten 
p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. 
 
Junior-VM i ishockey spelades i Malmö Isstadion och Malmö Arena. Två sommarkonserter 
anordnades också med 21 700 respektive 13 500 besökare på Malmö Stadion. Vidare 
arrangerades 4 fotbollslandskamper i samarbete med MFF. 

Vård och omsorg  
I samband med förändringen av skolorganisationen upphörde stadsdelsorganisationen och 
övergick i en stadsområdesorganisation. Sedan omorganisationen ansvarar stadsområdena 
för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, fritid och kultur 
samt gemensam service och övrigt. Året har präglats av ett intensivt arbete med att avveckla 
den tidigare organisationen och att bygga upp organisation och arbetsprocesser i de nya 
nämnderna.  

Individ- och familjeomsorg  
Den totala nettokostnaden för individ- och familjeomsorgsverksamheten var under året 
1 036 Mkr (exklusive ekonomisk hjälp), vilket var 59 Mkr eller 6 % mer än föregående år. 
Ökningen var 5,6 % i stadsdels-/stadsområdessektorn och 8,1 % i sociala resursnämndens 
verksamheter. 
 
Vårddygn för vuxna på institution eller i familjehem ökade 10 %, från 55 500 till 61 300, 
jämfört med föregående, vilket kan jämföras med en ökning av befolkningen i åldrarna 18 år 
och äldre på drygt 1 %. En genomsnittligt lägre kostnad per vårddygn gjorde att den totala 
kostnadsökningen för dessa insatser hamnade på drygt 2 %. Mätning andra halvåret visar att 
andelen vårddygn till 35 % avser kvinnor och 65 % män.  
 
För barn och unga ökade antalet vårddygn på institution eller i familjehem med 5 %, från 
145 900 till 153 800, mellan åren, att jämföra med en befolkningsökning på knappt 3 % i 
åldrarna 17 år och yngre. Kostnaderna ökade 19 % beroende på att vårddygnen i genomsnitt 
blev 13 % dyrare. Enligt mätning andra halvåret avsåg 37 % av vårddygnen flickor och 63 % 
pojkar.  
 
Under året avslutades ett projekt för ökat brukarinflytande inom individ- och 
familjeomsorgen. Projektet har resulterat i ett stort antal förändringsidéer som bl.a. syftar till 
att förbättra mötet hos socialtjänsten, skapa en välkomnande miljö, brukarinflytande vid 
målformulering och uppföljning av verksamhet. I mitten av december hölls en 
spridningskonferens för att inspirera och sprida kunskap om projektets resultat och de 
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metoder för delaktighet och inflytande som projektet prövat. I början av 2014 kommer en 
slutrapport och en slutfilm. 

Hemlöshet 

Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår arbetet med hem- och 
bostadslösa. Den totala nettokostnaden för boende för hemlösa uppgick till 185 Mkr. Detta 
är en ökning med 7 % jämfört med 2012, vilket kan jämföras med den genomsnittliga 
kostnadsökningen på 14 % per år de föregående fem åren. 
 

 
 
Den årliga kartläggningen av hemlösa i oktober visade att antalet hemlösa uppgick till 973 
vuxna personer, varav 321 kvinnor och 652 män. Antalet har minskat med 24 personer 
jämfört med föregående år, 1 kvinna och 23 män. Könsfördelningen är därmed 33 % 
kvinnor och 67 % män, att jämföra med 32 % kvinnor och 68 % män föregående år.  
 

 
 
Antalet barn i hemlösa hushåll var 329, vilket var 98 fler än 2012. I kartläggningen görs ingen 
fördelning på flickor och pojkar. 
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Personer som är hemlösa kan genom individ- och familjeomsorgen få hjälp med tillfälliga 
boendelösningar som t.ex. hotell eller dygnsboende. Vid mer långvarigt behov kan hjälp ges 
till lägenhet med andrahandskontrakt. Sammantaget ökade antalet boendedygn med 15 % 
jämfört med 2012. Det totala antalet boendedygn var 1 277 400. Boendedygnen ökar i 
lägenheter och på hotell, medan de minskar i dygnsboende som är den dyraste 
boendeformen. 
 
Några jämförelser med föregående års utfall framgår av nedanstående tabell: 
 

 
 
Det totala antalet boendedygn delat med 365 motsvarar i genomsnitt drygt 3 500 individer 
per dygn eller drygt 1 % av Malmös befolkning. 
 
Utvecklingen av såväl boendedygn som kostnader för hemlöshet ser olika ut vid jämförelse 
av stadsområdena. Vid jämförelse av stadsområde och de stadsdelar som fram till 
halvårsskiftet geografiskt motsvarade respektive stadsområde visar det sig att i Norr och 
Söder minskar såväl boendedygn som kostnader. I Väster ökar antalet boendedygn medan 
den totala kostnaden minskar. I Öster och Innerstaden ökar såväl boendedygn som 
totalkostnad. Kraftigast är ökningen i Öster där boendedygnen har ökat 28 % och 
totalkostnaden 24 % jämfört med 2012. 
 
Minskningen av kostnaderna i Norr bedöms bero på ett aktivt utvecklingsarbete samt 
uppstarten av boendena Grytan, Hagbo 2 och Tygelsjögården. 
 
Söder har arbetat mer aktivt än tidigare med att hjälpa barnfamiljer att själva hitta varaktiga 
boendelösningar, vilket visat sig varit framgångsrikt. 
 
I stadsområde Öster har antalet akut hemlösa kvinnor och män av strukturella orsaker 
fortsatt att öka. Barnfamiljer med bristande förankring på bostadsmarknaden har prioriterats, 
liksom vräkningsförebyggande arbete. Våld i nära relationer har ökat, vilket bidragit till den 
stigande hemlösheten. Med anledning av det initierades ett projekt för att effektivisera 
arbetet inom individ- och familjeomsorgen i stadsområdet kring våld i nära relationer. 
Införande av nya rutiner kommer att genomföras under våren 2014. 

2013 2012
Antal boendedygn
Lägenheter 998 000 850 800 +147 200 +17%

Hotell 96 400 69 100 +27 300 +40%

Dygnsboende 182 900 188 900 -6 000 -3%

Boendedygn totalt 1 277 300 1 108 800 +168 500 +15%

Kostnad per boendedygn
Lägenheter 44 kr 42 kr +2 kr +4%

Hotell 359 kr 412 kr -53 kr -13%

Dygnsboende 583 kr 576 kr +7 kr +1%

Genomsnitt för samtliga boendeformer 145 kr 156 kr -11 kr -7%

BOENDE FÖR HEMLÖSA
Förändring
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Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning  
Liksom tidigare år ökar kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning även under 2013. De totala nettokostnaderna uppgår för helåret 2013 
till 3 662 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 2012 med 5,1 %. Ökningstakten är högre 
för 2013 än för 2012, då nettokostnadsökningen uppgick till 3,8 %.  
 
Under 2013 antogs en ny Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad som började gälla 
den 1 juli. Planen anger den politiska viljeinriktningen och övergripande mål för vård- och 
omsorgsverksamheten. Den 1 juli trädde också Malmö stads fem värdighetsgarantier för 
hemtjänsten i kraft. Värdighetsgarantierna har sin grund i den nationella värdegrunden som 
infördes i socialtjänstlagen 2011 och syftar till delaktighet och självbestämmande för 
brukaren samt integritet och ökad individanpassning. Nämnderna har under hösten arbetat 
med att implementera den nya planen för vård och omsorg samt de nya 
värdighetsgarantierna.  

Omsorg om äldre  

Äldreomsorgen står för merparten av nettokostnaderna inom detta område och omfattar 
2013 cirka 2,5 miljarder. Nettokostnaderna har ökat sedan 2012 med cirka 100 Mkr, trots att 
det totala antalet vårdtagare i verksamheten har minskat med 1,5 %. Det får effekt på 
kostnaden per vårdtagare i ordinärt och särskilt boende som under året ökat med 6,4 %. 
Diagrammet nedan visar den indexerade kostnadsutvecklingen och utvecklingen av antalet 
vårdtagare inom äldreomsorgen sedan 2006.  
 

 
 
Diagrammet bekräftar bilden av kostnadsökningen inom äldreomsorgen, särskilt sedan 2010. 
Dock har inte förändringen av insatta resurser matchat förändringen av antalet vårdtagare i 
verksamheten. Samtidigt ges uttryck för att resursutnyttjandet inom äldreomsorgen är allt 
mer maximerat. Nämnderna har de senaste åren beskrivit en ökande vårdtyngd hos 
vårdtagarna som en viktig förklaring till kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet, 
något som dock är svårt att fånga med rena kostnads- och volymmått. En utmaning 
framöver är att finna former för att koppla samman kvalitetsuppföljning med den löpande 
ekonomiska rapporteringen för att ge ytterligare dimensioner till kostnadsanalysen.  
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Det finns dock ett visst samband mellan ålder och vårdtyngd, då personer som har insatser 
tenderar att behöva mer hjälp ju äldre de blir. Nedanstående diagram visar utvecklingen av 
antalet vårdtagare, fördelat på de äldsta åldersgrupperna (vårdtagare 80 år och äldre utgör 70 
% av alla vårdtagare inom ordinärt och särskilt boende).  
 

 
 
Som synes i diagrammet minskar antalet vårdtagare inom åldrarna 80-89 år, medan de ökar i 
åldersgruppen 90 år och äldre. Det verkar dock ha skett en förändring 2013 då antalet 
vårdtagare minskat även inom den åldersgruppen, men ett år är alltför kort tidsperiod för att 
avgöra om det är en bestående trend eller inte. En jämförelse mellan ovanstående diagram 
och det tidigare diagrammet över kostnadsutvecklingen antyder ett visst samband mellan 
ökningen av antalet vårdtagare 90 år och äldre och den kostnadsökning som skett de senaste 
åren. Djupare kvalitativa analyser behövs dock innan sambandet helt kan fastställas.  
 
I genomsnitt för 2013 har 9 100 vårdtagare i åldrarna 65 år och äldre haft någon form av 
insats inom äldreomsorgen, varav 77 % i ordinärt boende och 23 % i särskilt boende. 
Kostnaderna för insatser uppgår till i genomsnitt 167 tkr per vårdtagare i ordinärt boende 
och 610 tkr per vårdtagare i särskilt boende, vilket innebär en ökning i förhållande till 2012 
med 5,9 % respektive 7,3 %. En del av kostnadsökningen för vårdtagare i särskilt boende 
förklaras av ett nytt ramavtal för platser i extern regi som trädde i kraft 1 juli 2013 och som 
inneburit kostnadsökningar med i genomsnitt 15 % för sådana platser. I genomsnitt är det 
cirka 30 % av behovet av särskilt boende som tillgodoses genom placering inom 
upphandlade ramavtal.  

Omsorg om personer med funktionsnedsättning  

Även inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning märks en utveckling som 
bidrar till kostnadsutvecklingen inom vård- och omsorgsområdet, framförallt avseende 
insatser som ges enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS.  
 
Störst är nettokostnadsökningen för bostad med särskild service enligt LSS. För 2013 uppgår 
de totala kostnaderna, inklusive externa placeringar, till 619 Mkr att jämföra med 589 Mkr 
för 2012, vilket innebär en ökning med 29,4 Mkr eller 4,8 %. Under 2013 är det i genomsnitt 
849 brukare som bor i LSS-bostad, inom eller utanför Malmö. Det innebär en ökning med 6 
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% i förhållande till 2012. Kostnads- och volymutvecklingen för LSS-bostäder illustreras i 
nedanstående diagram.   
 

 
 
En del av förklaringen till kostnadsökningen för LSS-bostäder är den fortsatt prioriterade 
utbyggnaden av gruppbostäder och servicebostäder. Under 2013 färdigställdes totalt 44 nya 
lägenheter. Vid utgången av 2013 stod 28 personer i kö till LSS-bostad, varav 18 väntat 
längre än 3 månader på en lägenhet. Värt att notera i sammanhanget är dock att av de 204 
anvisningar av lägenheter som gjorts under året har endast 106 personer, knappt 52 %, 
tackat ja till anvisad lägenhet. En person som tackat nej till lägenhet står kvar i kön och av de 
18 som vid årsskiftet väntat längre än 3 månader är det cirka två tredjedelar som står kvar till 
följd av att de tackat nej till en lägenhet.  
 
Kostnaderna ökar även för övriga insatser enligt LSS och uppgår för 2013 till 303 Mkr, vilket 
är en ökning med 9 % i förhållande till 2012. Antalet brukare i verksamheterna ökade 
samtidigt med 4,5 %. Även antalet ärenden med beslut från Försäkringskassan om 
assistansersättning (tidigare LASS) fortsatte att öka under 2013 till 438 ärenden till en total 
kostnad om 127 Mkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på 7 %. Antalet ärenden med 
assistansersättning har ökat med knappt 20 % de senaste fem åren.  

Ekonomisk hjälp 
Ekonomisk hjälp består av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och 
introduktionsersättning till nyanlända flyktingar och invandrare enligt lagen om 
introduktionsersättning. Genom lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
som trädde i kraft 2010, förändrades kommunens och statens ansvarsområden. Bland annat 
tog staten över ansvaret för ersättning till i lagen definierad målgrupp. Kommunens 
utbetalning av introduktionsersättning började successivt fasas ut från och med december 
2010 och under slutet av 2013 avslutades de sista ärendena. 
 
Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som fick försörjningsstöd eller 
introduktionsersättning uppgick till 9 625 under 2013, vilket var en ökning med i genomsnitt 
420 per månad (försörjningsstödsärendena ökade med 630 och introduktionsärendena 
minskade med 210).  
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Den genomsnittliga tiden för mottagande av försörjningsstöd under 2012 var 7 månader och 
14 dagar (7,47 månader), vilket var 4 dagar mer än föregående år.  
 

 
 
Andelen av hushållen som mottog försörjningsstöd 10 månader eller längre under 2013 var 
46 %.  
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Genomsnittskostnaden per hushåll och månad var 8 058 kr, vilket var en ökning med 87 kr 
eller 1,1 % jämfört med föregående år. 
  
Kostnaderna för ekonomisk hjälp ökade med 47 Mkr (drygt 5 %) till 913 Mkr mellan 2012 
och 2013. Årets ökning beror till 80 % på att antalet hushåll/månad ökat och till 20 % på 
högre genomsnittlig kostnad per hushåll.  
 

 
 
Sedan 2009 har kostnaden ökat med i genomsnitt 6 % per år. 
 

 
 
Nedan visas fördelning av bruttokostnaden för försörjningsstödet på hushållstyper. Någon 
större förändring i fördelningen har inte skett sedan 2012. 
 

 
 

2013 2012 Förändring
Försörjningsstöd 926,8 859,4 +67,4
Introduktionsersättning 3,8 21,1 -17,3
Övirga kostnader/intäkter -17,6 -14,2 -3,4
Totalt 913,0 866,3 +46,7

EKONOMISK HJÄLP, MKR
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Fördelning av totala bruttokostnader utifrån orsak till behov av försörjningsstöd framgår 
nedan. Den största förändringen mellan 2012 och 2013 avser ”Arbetslös, otillräcklig 
ersättning” som ökade 3,4 procentenheter. 
 

  

Integration och arbetsmarknad  

Sysselsättning och arbetsmarknad 
Läget på arbetsmarknaden i Sverige har varit avvaktande under 2013 och i Malmö låg arbets-
lösheten kvar på en hög nivå och ökade något jämfört med 2012. Som följd av den höga ar-
betslösheten ökade även antalet hushåll med försörjningsstöd. Konjunkturinstitutets 
konjunkturbarometer visar att, trots en fortsatt minskande sysselsättning, har företagen i 
vissa sektorer nu positiva förväntningar för de kommande månaderna. Arbetsförmedlingen 
bedömer att sysselsättningen kommer att öka i Skåne under 2014 och att arbetslösheten 
kommer att minska något. Efter en minskning av arbetspendlingen från Malmö till Danmark 
under flera år, har antalet pendlare minskat mycket lite under 2013. 
 
Siffrorna för arbetsmarknadsinsatserna är tagna ur JobbMalmös verksamhetssystem Procapita, 
där bland annat inskrivningar och avslut registreras. Orsaken till att en individ avslutar en 
insats inom JobbMalmö registreras när deltagaren lämnar JobbMalmö. Procentsatserna visar 
andelen avslut till en viss avslutsorsak (till exempel arbete) av det totala antalet avslut hittills 
under året. Måttet ger en bild av hur det går för deltagare inom JobbMalmö efter avslutad 
insats. Detta är samma metod som används när JobbMalmö beräknar måluppfyllelse i 
förhållande till kommunstyrelsens effektmål 2013. 
 
Under 2013 deltog totalt 5 361 personer, 2 490 kvinnor och 2 871 män, i stadens 
arbetsmarknadsinsatser. Av dessa var 3520 nya inskrivna under året, 172 fler män än 
kvinnor.  
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Av de 3 739 deltagare som avslutade insatser under 2013, 1 772 kvinnor och 1 967 män, gick 
28 % till arbete, 38 % till fortsatt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och 11 % till 
studier. En något högre andel män än kvinnor gick vidare till arbete, fortsatt arbetssökande 
eller studier. 

Flyktingmottagande  
Malmö stad ska erbjuda svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering till nyanlända 
flyktingar medan Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering i arbetslivet.  
 
Den ökning av antalet flyktingar som registrerades hos Invandrarservice 2012 har fortsatt 
2013. Särskilt oroligheterna i Syrien har ökat flyktingströmmen till Sverige. Under 2013 
registrerades 1375 flyktingar jämfört med 878 under 2012. Av de nyanlända var 45 % 
kvinnor och 55 % män.  
 
Samtliga nyanlända i Malmö erbjuds via Invandrarservice information inför sin etablering i 
Malmö. Kommunen erbjuder också samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser 
för flyktingar. Under 2013 har 737 flyktingar avslutat den inledande delen av insatsen och 
471 (290) flyktingar har deltagit (avslutat) den andra delen av insatsen. 
 
Under 2013 har 889 asylsökande ensamkommande barn anlänt till Sverige via Malmö, varav 
836 är pojkar och 53 är flickor, vilket är en minskning från föregående år. Samtidigt har 
anvisningsplatserna inte täckt behovet varför mängden barn som beviljats permanent 
uppehållstillstånd (PUT) i Malmö ökat. 
 
För barnens bästa och för att sprida ut ansvaret för ensamkommande barn nationellt har det 
skett en lagändring vilket ger Migrationsverket rätten att anvisa barn till kommuner som 
saknar överenskommelse om ett mottagande av ensamkommande barn. Den nuvarande 
möjligheten att anvisa till kommun på anknytning utvidgas till att även innefatta där andra 
närstående och för barnet viktiga personer bor. Andra närstående kan t.ex. vara; för barnet 
viktiga personer från hemlandet, för barnet viktiga personer som barnet träffat och knutit an 
till under flykten. Lagändringen kan komma att generera en ökad mängd barn som placeras 
via eget boende (EBO) till Malmö stad. Under december månad fanns det 47 barn i 
verksamheten som inte kunnat anvisas varpå de i och med lagändringen anvisas till Malmö 
stad. 
 
Under året har 97 barn, 89 pojkar och 8 flickor, beviljats PUT varav boendeplatser saknats 
till 43 av dem varför de bor kvar inom transit. Sammanlagt har 197 barn och unga med PUT 
varit inom verksamheten under året. Den ökade mängden barn med PUT ställer stora krav 
på Malmö stad som i två år har letat efter lämpliga lokaler för målgruppen. Då Malmö stad 
för närvarande inte kommer att kunna driva fler boenden i egen regi genomförs nu en 
upphandling av tre HVB-hem (hem för vård och boende) för barn med PUT. Verksamheten 
har under året anpassat boendeplatser för målgruppen vilket inneburit att HVB-hem för 
transit minskats och PUT-platser utökats. 
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Vuxenutbildning  
Under 2013 har 2 885 sfi-studerande, 1706 kvinnor och 1 179 män, erhållit betyg inom 
studievägarna 1-3. Totalt 3 140 studerande, 1 536 kvinnor och 1 604 män, hade under 
samma period avslutat en sfi-kurs utan betyg. 
 
304 personer, 169 kvinnor och 135 män, har påbörjat förberedande utbildningar. Av de som 
fullföljde utbildningen gick 81 % av kvinnor och 67 % av männen vidare till arbete, studier 
eller praktik. 66 personer påbörjade rekryteringsutbildningar inom gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen under 2013. 77 % av kvinnorna och 52 % av männen som 
fullföljt kursen gick vidare till arbete. 

Områdesprogram  
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö är en femårig investering (2010-2015) för att 
förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där 
välfärden är som lägst. Genom att påverka utvecklingen i fem områden verkar 
områdesprogrammen för att stärka den sociala hållbarheten i hela Malmö. De fem 
prioriterade områdena är Herrgården, Holma/Kroksbäck, Södra Sofielund/Seved, 
Lindängen och Segevång. Beslutet om programmen togs i kommunstyrelsen 2010 och 
innebär ett åtagande för alla Malmö stads förvaltningar, i tid och resurser, där de insatser 
som visar sig effektiva kan skalas upp och spridas till fler stadsdelar.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera områdesprogrammet, vilket bland 
annat omfattar uppföljning genom att förse kommunstyrelen med lägesrapporter samt 
samordning av kommunikationsinsatserna. Exempel på det sistnämnda är den strategidag 
kring lärande, arbete och boende i områdesprogrammet som anordnades tillsammans med 
stadsdelarna och tankesmedjan MalmöTanken. Ett 50-tal förvaltningsdirektörer, 
avdelningschefer, områdeskoordinatorer samt förtroendevalda deltog. Ett annat exempel är 
ett chefspaket till alla Malmö stads chefer. Syftet har varit att öka kännedomen om insatserna i 
programmen och främja en dialog mellan områdesprogrammen och Malmö stads 
förvaltningar kring framtida insatser. Förvaltingen har också arbetat med 
malmo.se/omradesprogram, Personalavin, intranätet Komin och tidningen Vårt Malmö 
samt tagit fram ett digitalt nyhetsbrev till kommunstyrelsen och andra förtroendevalda. 
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att knyta områdesprogrammen närmare arbetet med 
forskningsresultat i Kommission för ett socialt hållbart Malmös rapporter. 
 
Malmö stads nämnder har under året genomfört en rad insatser inom områdesprogrammen. 
Exempel på genomförda aktiviteter under 2013 sammanfattas och redovisas nedan under de 
tre målområdena lärande, arbete och boende.  

Lärande 
Mål: Skolorna attraherar elever från hela Malmö. Kultur- och fritidsaktiviteter lockar 
människor från hela Malmö och Skåne. 
 
För att uppnå målen för lärande pågår en mängd aktiviteter inom samtliga områdesprogram. 
För att stödja elever och deras familjer att förbättra resultaten i skolan satsar 
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Holma/Kroksbäck på läsfrämjande aktiviteter för flickor och pojkar på Rosengårdsbiblioteket 
och för att arbeta förebyggande kring familjernas hälsa och barnens skolgång har ett Babycafé 
startat i samarbete mellan BVC Mellanbäcken, socialsekreterare och socialrådgivare samt 
förskoleförvaltningen. Andra exempel är insatsen Kulturbro som kraft för hållbar stadsutveckling i 
samvekan med kulturförvaltningen och Malmö högskola. Satsningen syftar till att utveckla 
upplevelsebaserat lärande genom att göra utflykter knutna till undervisningen och har nått 
143 barn i förskoleklass. Läxakuten är en läxhjälpsverksamhet som under 2013 har haft 968 
deltagare (478 flickor, 488 pojkar). På Holmaskolan pågår Malmö högskolas 
mentorsprogram Näktergalen som har introducerats till 10 elever.  
 
För att flickor och pojkar i Malmö ska ha en meningsfull fritid och att kultur- och 
fritidsaktiviteterna i områdesprogrammen lockar människor från hela Malmö och Skåne 
pågår ett stort antal projekt och verksamheter. I samverkan med Rädda Barnen har två 
Engagemangsguider anställts i Holma-Kroksbäck. Syftet är att flickor och pojkar i åldern 7-24 år 
ska få en meningsfull fritid. Under senare delen av året har tjejers deltagande prioriterats. 
Engagemangsguiderna har även varit involverade i fritidsförvaltningens satsning på utökad 
Lovverksamhet i Holma och Kroksbäck, samt Brottsförebyggande rådets finansiering av En 
tryggare gata. Under året har totalt 160 flickor, 171 pojkar deltagit. Allaktivitetshuset på 
Lindängeskolan har öppet sju dagar i veckan och erbjuder gratis aktiviteter till Lindängens 
barn och vuxna. Samarbetspartners på allaktivitetshuset är Röda korset, Röda korsets 
ungdomsförbund, Individuell Människohjälp och HK Malmö. För åk 4–9 har 
Förebyggarsektionen på Seved i samarbete med föreningslivet skapat fritidsaktiviteter på 
Sofielundsskolan i anslutning till skoldagens slut - Unga Möts i Sofielund. På Holma- och 
Kroksbäcksskolan driver Malmö Kulturskola musikskolan El Sistema. Cirka 450 barn har 
deltagit i körer, rytmik och orkester.  Deltagandet är jämnt fördelat mellan flickor och pojkar 
och en viktig del av musikskolan riktar sig till hela familjen i Vänstay och förskolevänstay.  
 
Andra exempel på kulturaktiviteter är Graffitiworkshop på Lindängens bibliotek, muralmålning 
på Seved i samarbete med MKB, Stadsdelsförvaltningen, Akzo Nobel, Gatukontoret, 
Fastighetskontoret och de boende i området samt projektet Lek för framtiden som vill 
möjliggöra för barn att vara miljövänliga och bidra till en bättre värld med FN:s 
barnkonvention som utgångspunkt. Ytterligare exempel är Andra sidan stan som är en 
dokumentärfilm om bland annat unga tjejer i ett ungdomsprojekt på Fritidsgården Flamman 
på Kroksbäck, Odlingsprojekt på Lindängens förskolor och i Sofielund samt äppelmustning på 
Sevedsplan med 200 barn och pedagoger som mustade 800 kg äpplen. Kraftsamling Herrgården 
är ett initiativ från Rädda Barnen och Individuell Människohjälp som syftar till att förbättra 
samverkan kring Herrgårdens utveckling.  
 
För att främja den fysiska aktiviteten har bland annat två aktiviteter genomförts. I den ena 
har två förskolor i Holma och Kroksbäck deltagit på Bamsegympa på Bellevuestadions 
motions- och friskvårdsförening. Föräldrarna har även fått kännedom om Bellevuestadions 
verksamhet, samt om möjligheten att ansöka om fritidsaktiviteter till barnen via 
försörjningsstödet. Den andra är gruppträning på Kroksbäckskullarna med Friskis och Svettis. I 
snitt kom cirka 30 besökare per tillfälle. Majoriteten var kvinnor och uppskattningsvis var 
medelåldern runt 30 år. I samband med detta anställdes en ungdom för att vara behjälplig 
med ljud och transport. 
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Arbete 

Mål: Insatserna i områdena ska resultera i fler jobb, näringslivs- och 
innovationsklimatet är sådant att entreprenörer väljer att etablera sig i områdena. 
 
För att uppnå målet ovan har en av framgångsfaktorerna varit samverkan mellan relevanta 
aktörer. Bland annat har uppsökande arbete riktad mot ungdomar i åldern 16-24 år, som står 
utanför arbete, studier eller annan sysselsättning påbörjades under hösten i Herrgården i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 
 
På Holma och Kroksbäck Infocenter pågår samverkan med Arbetsförmedlingen kring 
arbetsmarknadsinsatser och näringslivsfrågor. Under året har Arbetsförmedlingen totalt haft 
211 personer inskrivna. Av dessa har 58 personer (24 kvinnor, 34 män) fått anställning, 
bland annat nystartsjobb, särskild anställningsstöd, lönebidrag, utvecklingsanställningar, mm. 
Tjugofem personer (18 kvinnor, 7 män) har fått del av arbetsmarknadsutbildningar och 8 
personer (2 kvinnor och 6 män) har fått praktik. Sextiofyra personer är inskrivna i 
Ungdomsgaranti eller Jobbutveckling, 48 personer är öppet arbetslösa och 8 står ej till 
arbetsmarknadens förfogande. Projektet Raka vägen erbjuder långtidsarbetslösa en effektiv 
väg till anställning inom vård och omsorg i Holma och Kroksbäck. En dialog pågår med 
NCC och Arbetsförmedlingen om att erbjuda praktik till ungdomar under 2014 på 
byggarbetsplatsen för det kommande familjebadet i Hyllie. 
 
I Framtidens hus på Lindängen samlokaliseras socialsekreterare tillsammans med JobbMalmös 
områdesarbetare och Arbetsförmedlingen. Folkuniversitetet, Röda korset, Romskt Idé-
Center samt Merit utbildning AB har verksamhet i huset. Syftet är att genom närkontakt med 
Lindängens invånare möjliggöra delaktighet och att fler ska få arbete. Samarbete med 
Trianon AB, JobbMalmö och Arbetsförmedlingen med syftet att, genom sociala 
upphandlingar, skapa jobbtillfällen inom renoveringsarbete till arbetssökande som bor på 
Trianons fastighet Vårsången i Lindängen. 
 
Arbetet med 76 barnfamiljer som uppbär långvarigt försörjningsstöd har intensifierats på 
Segevång. Syftet är att få fler föräldrar ut till arbete, studier eller annan självförsörjning. 
Genom insatsen har även arbetet fokuserat på att förbättra barns och ungdomars 
levnadsvillkor och framtida möjligheter. Under året har arbetsförmedlare bemannat Snacka 
Segevångs lokaler varje onsdag samt haft gruppaktiviteter ytterligare en eftermiddag. 
 
Antalet unga vuxna som blivit självförsörjande på Seved har ökat. Av de 17 personer som 
under perioden deltagit i JobbFörst har fyra personer gått till arbete, en till studier, fem är 
aktivt arbetssökande och sju är kvar JobbFörst. Handläggare från AF:s kontor Bryggan vistas 
på Mötesplatsen i Seved två dagar i veckan.  

Boende 
Mål: Människor med olika förutsättningar och bakgrund väljer att bosätta sig och 
vistas här. Områdena är attraktiva och trygga.  
 
För att uppnå målet med boende och områdenas attraktivitet och trygghet har bland annat 
riktad tillsyn av fastigheter, stadsplanering för en positiv fysisk utveckling, samordning för att 
öka tryggheten och dialogmöten varit aktiviteter som pågått under 2013. Bland annat har en 
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undersökning bland boende i Herrgården kring upplevelsen av sitt område resulterat i ett 
samarbete med gatukontoret och berörda fastighetsägare om en fysisk upprustning av gång- 
och cykelstråk, utveckling av nya mötesplatser, stadsodling och klimatsmarta renoveringar. 
Man har även arbetat med utveckling av Amiralsgatan och intilliggande områden med 
ambition att stärka den sociala hållbarheten genom att eliminera Amiralsgatan som barriär i 
staden, öka tillgängligheten och skapa arbetstillfällen. Stadsbyggnadskontoret har bland annat 
haft fokus på skissarbete tillsammans med Peab i projektet Botildenborg som omfattar ny 
radhusbebyggelse i Rosengårdsfältet samt framtagande av värdeprogram för Kryddgården.  
 
Miljönämndens bostadsgrupp bedriver riktad tillsyn i fastigheterna i Herrgården. 
Bostadsmiljön i dessa lägenheter har varit så undermålig att de boende riskerade att bli sjuka 
av att vistas där, med fukt och mögel i cirka 500 av bostäderna, skadedjur i var tredje bostad 
samt avfallshantering och ventilation som inte fungerar. Beslut har fattats om omfattande 
vitesförelägganden för att renoveringar ska genomföras. Bostadsgruppen har följt upp 
åtgärderna genom hembesök, begärt rapporter från fastighetsägarna på varje åtgärd samt 
regelbundet träffat hyresgäster på medborgarkontoret i Herrgården. Miljöförvaltningen har 
dessutom haft regelbundna möten med konsulter som ansvarar för renoveringen och med 
fastighetsförvaltarna. På medborgarkontoret Varda har de boende erbjudits möjlighet att 
boka hem en inspektör för att utföra mätningar och ge råd till hyresgästerna för en bra 
boendemiljö. Idag återstår 137 badrum, 174 toalettrum och 164 kök som inte är renoverade 
och som det i dagsläget inte finns något beslut om. Många av familjerna lever även i 
betydande trångboddhet med en uppenbar risk att bli sjuka då lägenheter kondenserar med 
ytmögel på tapet som följd. Bostadsbeståndet med 867 lägenheter har nu köpts av Victoria 
Park. 
 
Samtliga kommunala för- och grundskolor i Rosengård har omfattats av tillsyn under året. 
Vid utförda inspektioner har egenkontroll saknats eller inte varit fullgod. Det har även 
förekommit brister i ventilation/luftkvalitet samt hygien- och smittförebyggande arbete. 
Uppföljande tillsynsbesök krävs i flera fall. Miljöförvaltningens tillsyn har även omfattat de 
båda badanläggningarna inom Rosengårdsområdet samt LSS-boenden. 
 
I Holma-Kroksbäck används stadsplanering som redskap för hållbar utveckling och minskad 
boendesegregation genom samverkan med fastighetsägare, aktuella bussbolag, 
Räddningstjänst Syd, Polisen, Gatukontoret, Serviceförvaltningen och Malmö högskola. 
Framtidsbild för Holma och Kroksbäck består av två delar med konkreta idéer för den fysiska 
utvecklingen, dels förslag till en omdisponering av ytor, dels förslag till en cykelboulevard. 
Redan planlagd förtätning inom Holma har påbörjats och planeringen inför 
detaljprojektering av torg och gator i anslutning till Snödroppsgatan har startat. Första 
spadtaget för det nya familjebadet i Holma-Kroksbäck togs i april och invigningen är 
planerad till april 2015. 
 
Under hösten har det varit otryggt kring Sörbäcksgatan bland annat på grund av 
ungdomsgäng, narkotikamissbruk, narkotikaförsäljning, skadegörelse, smällare, bränder och 
inbrott. Stadsområdet har haft god samverkan med Polis, MKB, Räddningstjänsten Syd, mfl. 
både vad gäller informationsutbyte, men även för att göra kortsiktiga och långsiktiga insatser 
vid behov. Dialogmöten har arrangerats för att möta boende i deras situation. 
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En plan för omdaning av Lindängen centrum har tagits fram tillsammans med 
fastighetsägare och Malmö stads övriga förvaltningar. Gruppen Bygg Lindängen har arbetat 
med gemensamma frågor och aktiviter kring trygghet, trafik, lokal odling/skördefest och 
sophantering. Förtätningsdiskussionerna fortsätter med fokus på möjligheter att komplettera 
med servicefunktioner, kontor, arbetsplatser och bostäder på Eriksfältsgatan och 
Munkhättegatan. Samordning har gjorts av insatser med polis, räddningstjänsten, 
fastighetsägare och Malmö stads övriga förvaltningar samt fortsatt kontinuerlig dialog med 
medborgare och övriga berörda för att öka trivseln och tryggheten på Lindängen. Det har 
bland annat genomförts familjelördag och julfest i detta syfte. Bostadsgruppen har genom 
tillsyn uppmärksammat omfattande problem med nedskräpning, avfallshantering och 
skadedjur i Lindängen centrum. Tillsynsarbetet har resulterat i att miljönämnden tvingats 
vitesförelägga fastighetsägaren att inkomma med en långsiktig plan för hur de avser att 
undanröja konstaterad olägenhet. I ärendet har miljöförvaltningen även varit i kontakt med 
Räddningstjänsten Syd och VA Syd. Lindängen ingår som en pilot i Bygga om-dialogen som 
är ett samverkansprojekt mellan kommunen och privata aktörer med syfte att utveckla 
lösningar och metoder för långsiktigt hållbar renovering av miljonprogramsområdet.  
 
Multisportarenan på Lindängen har upprustats genom iordningsställande av 
parkeringsområde och förbättrad sophantering och ungdomsaktiviteter har genomförts 
under sommarperioden. Mötesforum tillsammans med representanter från MKB, närpolisen, 
HSB, gatukontoret och Segevångskolan för en dialog och har tagit fram handlingsplaner 
avseende tryggheten. Det har även aktivt arbetats för att involvera medborgare från 
Segevång. Genom bland annat ökad närvaro från polis och informationsinsatser till 
ungdomar har skadegörelse/klotter på Segevångskolan minskat. Trappor och gångar har 
fräschats upp vid Segevångs förskola. Fasadunderhåll har genomförts. Trafiksituationen har 
setts över och åtgärder för ökad tillgänglighet har genomförts. Under hösten har en dialog 
påbörjats med MKB Segevång, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret kring odlingar inom 
området. En gemensam målformulering som ska ligga som grund för ny detaljplan i 
projektet utveckling Sege Park beräknas vara klar till mars/april 2014. En medborgardialog 
inleddes under våren 2013. 
 
Sex välbesökta dialogmöten om Bryggeritomten har genomförts med fokus på 
trafikregleringar i Seved. Flera trygghetsvandringar med fokus på att skapa insyn, se över 
belysning, klotter, nedskräpning och öppna platser har genomförts. På Örat mot marken-
möten varannan vecka på Seved har samtliga kommunala aktörer deltagit för ett utbyte av 
erfarenheter och för en lägesbeskrivning av respektive aktörs insatser i området. Ett 
framgångsrikt arbete har skett med fastighetsägare, kartläggning, förebyggande, inspektioner 
och samverkan. Området har fått ett rejält lyft vad gäller inomhus- och utemiljöer. Både 
boende och fastighetsägare bekräftar bilden av ett mer attraktivt område. Ett första steg har 
tagits i arbetet med fastighetsägare för tillsättandet av en interimsstyrelse för att bilda ett 
BID, Business Improvement District, i Södra och Norra Sofielund.  

Kommunala entreprenader  
En kommunal entreprenad definieras enligt rådet för kommunal redovisning som ett 
”Företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet”. Enligt definitionen ska även följande 
kriterier vara uppfyllda för att en kommunal entreprenad ska anses föreligga: 
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 Det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva 
kommunal verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 

 Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.  
 Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. 

Friskolor räknas inte som kommunal entreprenad då de tillkommer genom avtal med staten. 
 
Inom Malmö stad finns kommunala entreprenader framförallt inom områdena vård och 
omsorg samt individ- och familjeomsorg. Antalet platser inom respektive område framgår 
nedan: 

 Inom området vård och omsorg har staden genom ramavtal och individuella 
placeringsavtal upphandlat 618 platser i korttids-, vård- och gruppboenden. 

 Inom området individ- och familjeomsorg finns 217 upphandlade platser avseende 
till exempel hemlösa och ensamkommande flyktingbarn. 

Därtill kommer träffade prisöverenskommelser med företag främst gällande gruppboende 
för personer med demens samt brukare i bostad med särskild service enligt LSS. Vid 
placering sker individuell överenskommelse för varje brukare.  

Avtalsparter 
Nedan presenteras avtalsparter inom respektive område. Förutom dessa finns även de 
avtalsparter där individuell överenskommelse träffas för varje enskild brukare. 
 

 
 
Utöver dessa har även träffats avtal med 15 företag avseende snö- och halkbekämpning. 

KOMMUNALA ENTREPRENADER PER OMRÅDE 

Korttidsboende, vårdboenden, 
gruppboenden Boende/härbärge för hemlösa

Transitboende för 
ensamkommande flyktingbarn

Attendo Care AB Förenade Care AB Attendo Individ och Familj AB

Carema Care AB Malmö kyrkliga stadsmission Aleris Omsorg AB

Förenade Care AB Tamira Malmö AB

Hyllie Park Äldreboende AB

AB Sjöstjärnan 

Kosmo AB

ENTREPRENADER ÖVRIGA OMRÅDEN 
Drift och underhållsarbete, vägar och parker 

Skanska Sverige AB Svevia Trafikteknik AB

Svevia AB Infranord AB

Peab Sverige AB Prenad AB

Green Landscaping AB SaneringsCompaniet i Malmö AB
ONE Nordic AB Force Technology AB
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KOMMUNENS BOLAG
I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på 
ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande 
menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte 
även om röstandelen överstiger 20 %. Med denna definition om fattas år 2013 totalt 10 
företag med 2 underkoncernbildningar. Av företagen är 8 aktiebolag och 2 
kommunalförbund. 
 
Förutom bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande 
eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag och stiftelser. Dessa företag var 
2013: 
 
AB Folkets Park Fastighets AB Härfågeln 
Kommunaktiebolaget Kungsparken AB 
Kommunassurans Syd Försäkring AB Stadsberget Nr 1 Malmö AB 
Malmö Frihamn AB Malmö Opera och Musikteater AB 
Medeon AB MINC AB 
Skånes Dansteater AB Sturupsaxelns Exploaterings AB 
Malmöhus Läns Företagarförening Turismens Utredningsinstitut i Sverige AB 
Hvilans Lantmannaskolas Garantiförening Stiftelsen Malmö Sommargårdar 
Stiftelsen Kockum Fritid  

Bolagsstyrning 
I augusti 2013 beslutade kommunfullmäktige i Malmö att godkänna revidering av 
styrdokument (ägardirektiv, bolagsordning, finansiella föreskrifter) för de majoritetsägda 
kommunala aktiebolagen. Revideringen har utförts mot bakgrund av ny lagstiftning i 
Kommunallagen (KL), som bland annat innebär att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
bolagen förstärkts, och Lag om offentlig upphandling (LOU).  
 
Utöver de förändringar i styrdokumenten som är föranledda av nämnda lagändringar 
beslutades även om ändrade föreskrifter om kapitalförvaltning. Detta i syfte att möjliggöra 
en effektiv finansförvaltning inom kommunkoncernen. Genom att samla 
finansverksamheten i en central internbank finns stora fördelar att både låna och placera 
pengar till bättre villkor. 

Omsättning och resultat  
Kommunens företag omsatte 5 365 Mkr under perioden att jämföras med 5 254 Mkr under 
föregående år. De största företagen räknat efter omsättning, oreducerat från ägarandelar, är 
följande: 
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Företagens vinster är i princip oförändrade under 2013, totalt 316 Mkr, jämfört med 
318 Mkr 2012. Större vinst redovisas av Copenhagen Malmö Port AB med 91 Mkr (87 Mkr 
2012) samt MKB 164 Mkr (184 Mkr 2012). Redovisade vinster är efter bokslutsdispositioner 
och skatt.  

Utveckling i de större bolagen  

Koncernen MKB Fastighets AB  
MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i koncernen. Förutom MKB omfattade 
koncernen under redovisningsåret MKB Net AB, som bedriver verksamheter knutna till 
koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om 
cirka 33 % av hyresmarknaden. Detta innebär att bolaget är Malmös största hyresvärd.  
 
MKB:s kreditbetyg för långfristig finansiering bekräftades under 2013 till AA- av 
kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.  
 
Koncernens uthyrningsbara yta ökade under året med 152 kvadratmeter och uppgick i slutet 
av december till 1 699 232 kvadratmeter. Antalet lägenheter ökade med 30 till 22 700. Vid 
årsskiftet pågick nyproduktion av 644 lägenheter som kommer att färdigställas successivt 
under 2014, 2015 och 2016. 
 
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 164 Mkr att jämföra med 184 Mkr 2012. 
Resultatet efter finansnetto uppgick under 2013 till 200 miljoner kronor, vilket innebar en 
ökning med 3 Mkr i förhållande till föregående år. Den underliggande resultatförmågan 
utvecklades positivt: driftnettot före underhåll ökade med 31 miljoner kronor till 1 012 
miljoner. Förbättringen är hänförlig till ett något större bestånd och högre hyror. 
 
Underhållskostnaderna uppgick till 461 miljoner kronor (466 Mkr 2012), vilket motsvarar 
272 kronor per kvadratmeter (275 kr/kvm 2012). Underhållsvolymen, som ligger mer än 
40 % över snittet för kommunägda bostadsbolag, har sin grund i att en stor andel av 
fastighetsbeståndet nått en ålder där mer omfattande underhållsåtgärder krävs. Fortsatt fokus 
ligger på underhåll och standardförbättringar av beståndet.  
 
De totala driftkostnaderna (exklusive underhåll och tomträttsavgäld) ökade till 751 miljoner 
kronor (712 Mkr 2012). Driftkostnaderna per kvadratmeter ökade med drygt 5 % till 442 
kronor per kvadratmeter (420 kr/kvm 2012). 
 
Efterfrågan på hyresbostäder har varit fortsatt mycket stark under året. Så gott som alla 
delmarknader kännetecknades av brist. Antalet outhyrda lägenheter vid årsskiftet uppgick till 
144 st eller 0,6 % av beståndet (114 st eller 0,5 % 2012). Merparten av de vakanta 

2013 2012 Ägarandel
MKB-koncernen 1 817 1 749 100%
SYSAV-koncernen 820 799 46,0%
Copenhagen Malmö Port (CMP) 718 725 27,5%
VA Syd (kommunalförbund) 891 896 70,4%

OMSÄTTNING, Mkr
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lägenheterna var kontrakterade för senare inflyttning. Omsättningen på lägenheter minskade 
med 1,6 procentenheter till 9,8 %. Vakansgraden och omsättningen är generellt sett något 
högre i nyproduktion än i befintligt bestånd.  
 
De totala investeringarna uppgick under året till 543 miljoner kronor (514 Mkr 2012). Av 
investeringarna avsåg 375 miljoner (385 Mkr 2012) nybyggnad inklusive mark och 127 
miljoner (131 mkr 2012) ombyggnad och förbättringar. 

Marknadsvärdet på fastigheterna har MKB beräknat till 21 593 miljoner kronor (20 583 Mkr 
2012) per den 1 januari 2014. Marknadsvärderingen har föranlett nedskrivning av fastigheter 
i kvarteret Fäladsmarken (Segevång) med 10 miljoner kronor samt i kvarteret Trevnaden 
(Sofielund) med 48 miljoner kronor samt uppskrivningar av fyra fastigheter i Västra hamnen 
(Salongen 10 och 12, Propellern 1 och Ankarspelet) samt en fastighet vid Östervärn 
(Yngve 1) med totalt 39 miljoner kronor. 
 
Från och med räkenskapsåret 2014 ska K3-reglerna2 från Bokföringsnämnden tillämpas. Det 
kommer innebära förändringar i externredovisningen och resultatstrukturen framöver. 

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV  
Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB 
och Sysav Utveckling AB. I koncernen ingår även sex intressebolag. Sysav svarar för den 
regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. 
 
Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägar-
kommunerna. Bolaget har under året producerat 543 GWh värme och 130 GWh el som ett 
resultat av de 239 800 ton hushållsavfall som förbränts 
 
Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och 
områden utanför Sysav-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och 
transport av avfallet till anläggningar sköts av delägarkommunerna och entreprenörer.  
 
Dotterbolaget Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka 
återvinningen och minska deponeringen. 
 
Under 2013 tog koncernen totalt emot 984 300 ton avfall (939 100 ton 2012). Endast 1,5 % 
av avfallet behövde deponeras och 98,5 % kunde därmed återvinnas som material och 
energi. I avfallskraftvärmeverket förbrändes 571 900 ton under 2013 (550 000 ton 2012). 
 
I förbehandlingsanläggningen för matavfall behandlades35 200 ton avfall. Det nationella 
målet för insamling av matavfall höjdes 2012 från 35 till 50 %, och ska vara uppfyllt 2018. 
Tre av Sysavs ägarkommuner – Lomma, Simrishamn och Sjöbo – klarade målet om 50 % 
insamlat matavfall under 2013 och fler är på gång.  
 

                                                 
2”K-regelverken” upprättas av Bokföringsnämnden och syftar till att för olika kategorier (K) av företag samla 
samtliga relevanta regler avseende bokföring och bokslut. www.bfn.se  
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Malmö Återbyggdepå vann pris som ”Årets avfallsanläggning” som delas ut på den årliga 
återvinningsgalan. Malmö Återbyggdepå tar emot och säljer begagnat byggmaterial och 
utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. Återbyggdepå drivs gemensamt 
av Sysav och Malmö stads Serviceförvaltning. 
 
Lönekartläggningen som genomfördes 2013 visade inte på några skillnader i lön hänförligt 
till kön. 

Copenhagen Malmö Port  
Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) har det avtalsenliga uppdraget att driva och 
utveckla hamnverksamheten i både Malmö och Köpenhamn. Avtal härom gäller till och med 
år 2035. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet 
By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn.  
 
Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %. 
 
Under 2013 ökade. CMP:s totala tonnage med 2 % till 14,4 miljoner ton. Samtidigt sjönk de 
totala intäkterna från 725,2 Mkr 2012 till 718,1 Mkr 2013. Del av intäktsbortfallet kan 
förklaras av en negativ valutaeffekt om cirka 4,5 Mkr.  
 
CMP står under de kommande åren inför utmaningar, men också möjligheter. Omfattande 
investeringar är gjorda i såväl Malmö som Köpenhamn, vilket innebär kraftig ökade 
möjligheter, men också kostnader i form av nyttjanderättsavgifter för investeringarna. Det 
krävs en stor insats för att kunna utnyttja investeringarna under en lågkonjunktur.  
 
De genomförda besparingarna och rationaliseringarna innebär dock att CMP står väl rustat 
för framtida utmaningar och affärsmöjligheter som beräknas uppstå under de kommande 
åren när konjunkturen vänder. 

Malmö Kommuns Parkering AB  
Malmö Kommuns Parkerings AB erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-
hus) dels på öppen mark. Företaget sköter även, på uppdrag av gatukontoret, 
parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg. 
 
Parkeringshuset Godsmagasinet, beläget intill Malmö Live som är under uppförande, 
färdigställdes och invigdes under 2013.  
 
Under 2013 fortsatte problemen med bilmålvakter och avskrivningen av kontrollavgifter 
ökade till 9,4 Mkr från 7,5 Mkr 2012. 
 
Under 2013 riktades stort fokus på att få bilister att hitta till Parkering Malmös nya 
anläggningar. Bolaget ser dock en stadigt ökande beläggningsgrad i sina nya anläggningar. 
Två anläggningar avyttrades under 2013, P-hus Aktern 4 samt del av P-hus Fullriggaren 
(Nettobutiken), båda belägna i Västra Hamnen. Avyttringen innebar en realisationsvinst om 
cirka 6,8 Mkr.  
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Avtalsoption avseende uppdraget för kommunal parkeringsövervakning utlöstes för en 
ytterligare period om 2 år. Parkering Malmö har nu uppdraget till och med 2016-08-31. 
Under 2014 ska nya redovisningsregler tillämpas i form av komponentavskrivning av 
anläggningstillgångar. Dessa nya regler beräknas inledningsvis påverka bolagets resultat 
positivt. 

Malmö Stadsteater AB  
Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern drev under spelåret 
2011/2012 samt 2012/2013 en pedagogisk verksamhet med olika teaterkurser som säljs till 
skolor som erhållit Skapande skola-medel för detta ändamål.  
 
Teatern har under 2013 ansökt om medel hos Malmö stad och Region Skåne för att under 
2014 starta Unga Teatern med inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk 
verksamhet. Malmö stad beviljade teatern det sökta beloppet i 2014 års budget. Teatern 
hoppas även få Region Skåne att bidra till denna verksamhet. 
 
Ett samarbete har inletts med Stiftelsen Framtidsgenerationen om att producera en 
föreställning, Malmö – the True Story, som bygger på berättelser från ungdomar boende i 
Malmö. Arbetet har pågått under 2013 och föreställningen produceras under hösten 2014.  
 
Biljettintäkter och publiktillströmning har totalt sett överträffat förväntningarna och ligger en 
god bit över budgeterad nivå. Bolagets erhållna ordinarie bidrag blev som förväntat.  
 
De senaste åren har den totala bidragsuppräkningen för bolaget varit lägre än 
kostnadsökningen för löner och övriga kostnader.. Teatern tillskrev därför 
Kommunstyrelsen i november 2013 om möjligheten att använda 5 Mkr av det egna kapitalet 
under en femårsperiod, det vill säga 1 Mkr per år för att kunna anpassa verksamheten utan 
uppsägningar. Kostnadsmassan ska anpassas via naturlig pensionsavgång. 

Malmö Symfoniorkester AB  
Malmö Symfoniorkester AB är en av Sveriges fyra stora symfoniorkestrar med nationellt 
uppdrag. Den huvudsakliga uppgiften är dock att möta den lokala och regionala 
konsertpubliken. 
 
Stort fokus ligger på den nya konsert- och kongressanläggningen, Malmö Live. Projektet är 
resurskrävande och kräver stort engagemang från företagets sida.  
 
Det ekonomiska resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 2013 var i likhet med 2012 
negativt, -2,3 Mkr respektive -2,1 Mkr. 
  
Under 2013 ålades bolaget av ägaren, Malmö stad, att implementera ett besparings-program 
för att få ekonomin i balans. 
 
VD:n Dragan Buvac avgick under året och ersattes av Per-Ola Nilsson. 
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Sydvatten AB  
Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricksvatten med hög och jämn 
kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna 
Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket 
och Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten. 
 
Båstad kommun, som undertecknat en avsiktsförklaring om delägarskap och därmed en 
anslutning till Sydvatten för kommunens södra delar, har återremitterat sitt beslut. Ny 
utredning om kommunens framtida dricksvattenförsörjning ska genomföras under 2014. 
 
Trelleborgs kommun har visat intresse för ett samarbete med Sydvatten. 
 
Vattendistributionen till kommunerna uppgick 2013 till 74,1 miljoner kubikmeter (71,6 
miljoner kubikmeter 2012). 
 
Sydvatten och Lunds universitet har tilldelats 2,2 Mkr av Vetenskapsrådet för ett gemensamt 
forskningsprojekt. Syftet med projektet är att analysera mikrobiellt DNA från sandfilter och 
infiltrationsdammar för att få kunskap om biofilm och dess inverkan på 
dricksvattenberedningen och dricksvattensäkerheten. 
 
Under 2013 har företaget intensifierat arbetet med att skapa ett skyddsområde för råvatten-
täkten Bolmen. Detta i syfte att ge ett långsiktigt skydd mot negativ påverkan på vatten-
täkten. Ett arbete som påbörjades under 2012. 
 
Byggandet av kedning till Sturup har slutförts och ledning till Ängelholm är påbörjad. Starten 
blev något försenad på grund av överklagande av anbud samt att ledningsrätten 
överklagades. Samordnad byggstart med andra projekt i Ängelholms kommun har skett. 
Totalt uppgår investeringen till 90 mnkr. 
 
Ägarkommunernas konsortialavtal som ingicks vid bildandet av Sydvatten AB 1966 gäller till 
utgången av 2015. Under 2012 och 2013 har ägarna förhandlat fram ett reviderat 
avtalsförslag. Ställningstagande har inkommit från alla kommuner och ärendet kommer att 
beredas för beslut till årsstämman den 23 maj 2014.  

Räddningstjänsten Syd  
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund vari räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, 
Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med 
förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt 
förbereda och genomföra räddningsinsatser.  
 
Under 2013 har Räddningstjänsten Syd fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. 
Uppföljningen av effektmålen pekar på bättre resultat inom olycksutvecklingen och enskildas 
förmåga att förebygga och agera vid bränder och olyckor. 
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VA Syd  
VA Syd är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv 
och Eslöv. VA Syd har inte utvidgats med någon ytterligare medlemskommun under 2013. 
Dock har flera kommuner i regionen visat intresse av att gå med i förbundet. 
Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. 
 
Malmö är den första storstaden i Sverige som har gett sig i kast med att införa obligatorisk 
insamling av matavfall. Ett förändringsprojekt som innebär att 320 000 invånare i Malmö 
och Burlöv ska ändra sitt beteende. Insamlingen av matavfall började 2012 och slutförs 
under 2015 med målet att samla in 40 % av matavfallet. Under året ökade insamlingen från 
16 % till 30 %. 
 
Ett nytt forskningsbolag, Blue Source, registrerades under hösten 2013. Detta bolag skall 
drivas tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) och Sydvatten. 
Genom att samordna forskningsprojekt får vi bättre möjligheter att utveckla VA-
verksamheten regionalt, till gagn för våra kunder och miljön.  
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FINANSIELLA RAPPORTER  

Resultaträkning  

 
 
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 22, på sidan 127. 

Belopp i Mkr

Not 2013 2012 2013 2012
Verksamhetens intäkter 1 3 422 3 429 6 535 6 463
Verksamhetens kostnader 2 -17 225 -16 479 -19 445 -18 654
Avskrivningar 3 -745 -697 -1 198 -1 131
Verksamhetens nettokostnader -14 548 -13 747 -14 108 -13 322

Skatteintäkter 4 10 406 9 942 10 406 9 942
Generella statsbidrag och utjämning 5 4 314 3 924 4 314 3 924
Finansiella intäkter 6 176 157 92 155
Finansiella kostnader 7 -194 -83 -332 -309
Resultat före extraordinära poster 154 193 372 390

Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Skatt/latent skatt 0 0 -49 -25
PERIODENS RESULTAT 154 193 323 365

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Balansräkning  

 
 
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 22, på sidan 127. 

Belopp i Mkr

TILLGÅNGAR Not 2013 2012 2013 2012

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8 0 0 12 10
Materiella anläggningstillgångar 16 299 14 118 28 264 25 634
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar 9 15 591 13 505 26 179 23 717
- Maskiner o inventarier 10 708 613 2 085 1 917
Finansiella anläggningstillgångar 11 5 873 4 460 1 820 1 539
Summa anläggningstillgångar 22 172 18 578 30 096 27 183

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm 12 52 747 59 752
Fordringar 13 1 636 1 759 1 702 1 830
Kortfristiga placeringar 14 0 75 0 75
Kassa och bank 659 905 905 1 156
Summa omsättningstillgångar 2 347 3 486 2 666 3 813

SUMMA TILLGÅNGAR 24 519 22 064 32 762 30 996

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

EGET KAPITAL
Årets resultat 154 193 329 383
Resultatutjämningsreserv 918 0 918 0
Övrigt eget kapital* 11 900 12 583 14 730 15 220
Summa eget kapital 15 12 972 12 776 15 977 15 603

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

16 1 515 1 338 1 623 1 434

Andra avsättningar 17 14 10 149 140
Latent skatteskuld 0 0 283 290
Summa avsättningar 1 529 1 348 2 055 1 864

SKULDER
Långfristiga skulder 18 6 632 4 489 10 271 9 121
Kortfristiga skulder 19 3 386 3 451 4 459 4 408
Summa skulder 10 018 7 940 14 730 13 529

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

24 519 22 064 32 762 30 996

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar

20 6 462 6 112 6 462 6 112

Övriga ansvarsförbindelser 21 3 346 3 101 852 609

* Ingående värde 2013 avseende övrigt eget kapital har korrigerats med 42 Mkr till följd av rättelser av tidigare 
års redovisade exploateringsvinster i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel .

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Finansieringsanalys  

 
 

Belopp i Mkr

Not 2013 2012 2013 2012
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 154 193 323 365
Jusering för av- och nedskrivningar 8, 9, 10 745 697 1 198 1 131
Justering för realisationsvinster 9, 10, 11 3 10 -3 6
Justering för exploateringsvinster 12 -101 -179 -101 -179
Justering för pensionsavsättning 16 177 76 189 89
Justering för andra avsättningar 17 4 -7 9 -11
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt 0 0 -7 -44
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 157 377 158 402
Netto från löpande verksamhet 1 139 1 167 1 766 1 759

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 0 0 -4 0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 9, 10 -2 223 -1 583 -3 182 -2 486
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9, 10 36 9 111 13
Investering i f inansiella anläggningstillgångar 11 0 0 -297 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 168
Netto från investeringsverksamhet -2 187 -1 574 -3 369 -2 305

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder 2 020 3 084 2 524 3 134
Minskning av långfristiga skulder -9 -5 -1 509 -1 870
Ökning av långfristiga fordringar 11 -1 692 -2 762 -5 -680
Minskning av långfristiga fordringar 11 279 618 18 505
Nyemissioner 0 0 0 7
Netto från finansieringsverksamhet 598 935 1 028 1 096

KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager 12 -5 -2 -7 -2
Exploatering 12 -1 -261 -1 -261
Försäljning av exploateringsmark 12 78 280 78 280
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 13 123 -126 128 -36
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 -65 -159 51 -200
Netto från kapitalbindning 130 -268 249 -219

PERIODENS KASSAFLÖDE -320 260 -326 331

Likvida medel vid årets början 979 719 1 231 900
Likvida medel vid periodens slut 659 979 905 1 231

Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början -181 374 -7 264 -6 435
Ökning/minskning av räntebärande fordringar 1 406 2 171 277 117
Ökning/minskning av likvida medel -320 261 -326 331
Ökning/minskning av räntebärande skulder -2 048 -2 987 -1 065 -1 277

Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets slut -1 143 -181 -8 378 -7 264

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Redovisningsprinciper  

Malmö stad  

Lagstiftning och normgivning  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
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.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöra 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. 

Förändrade redovisningsprinciper  

Anpassning av exploateringsredovisning i enlighet med RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och 
försäljningar, samt till RKR:s idéskrift avseende markexploatering, har i Malmö stad skett 
successivt från och med redovisningsår 2011 med målsättningen att tillämpas fullt ut 2013.  
 
Under 2013 har Malmö stad ändrat bedömningssätt och därmed tidpunkt för när 
omklassificering ska ske från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Anskaffning av 
allmän platsmark och kvartersmark klassificeras inledningsvis som anläggningstillgång. Vid 
beslut om försäljning av byggklar mark omklassificeras värdet av den aktuella 
kvartersmarken till omsättningstillgång. Omklassificering sker nu i ett betydligt senare skede 
än innan. Förändringen medför att ett större värde avseende exploateringsverksamheten 
redovisas som anläggningstillgång än tidigare år. 
 
I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats som tidigare år. 

Justering av redovisningsdata från tidigare år 

I enligt med RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar redovisas 
gatukostnadsersättning från och med 2010 som förutbetald intäkt. Från 2011 redovisas 
försäljningar inom exploateringsverksamheten som intäkt i resultaträkningen vid 
tillträdestidpunkten. Under 2012 har historiska värden avseende exploateringsvinster samt 
slut- och etappredovisningar som härrör sig ifrån åren 2010 och tidigare redovisats. De 
historiska värdena har bokförts direkt mellan omsättningstillgångar och eget kapital i enlighet 
med RKR 14 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömning samt rättelser av 
fel.  
 
Under 2013 har ytterligare korrigeringar av historiska värden avseende exploateringsvinster 
från 2010 och tidigare gjorts. Korrigeringar har bokförts mellan anläggningstillgångar (37 
Mkr), omsättningstillgångar (35 Mkr) och långfristiga skulder (-30 Mkr) direkt mot eget 
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kapital. Sammantaget innebär ovanstående att ett nettobelopp motsvarande 42 Mkr har 
korrigerats direkt mot ingående balans för eget kapital 2013.  
 
Ingen omräkning av jämförelsetal för tidigare år har gjorts eftersom korrigeringen avser 
händelser som uppkommit under flera olika år tillbaka i tiden. Gjorda korrigering omfattar 
händelser som ägt rum före 2012 vilket gör att exploateringsredovisningen hanterats på 
samma sätt i redovisningen för både 2012 och 2013. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i finansieringsanalysen. 
 
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och som uppgår till 
väsentligt belopp. 

Redovisningsmodell 

I redovisningsmodellen ingår:  
 Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget 

kapital. 
 Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. 
 Finansieringsanalys som visar hur verksamheten har finansierats. 
 Driftredovisning som, per ansvarsområde, redovisar utfall mot budget. 
 Investeringsredovisning som, per ansvarsområde, redovisar årets investeringsutgifter 

och investeringsbidrag 

Verksamhetens intäkter och kostnader  

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse 
inträffar. 
 
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. 
 
I drift- och investeringsredovisningarna på sidorna 134 och 136 ingår interna poster. 
Finansiella kostnader och intäkter liksom avskrivningar ingår på nämndsnivå i kolumnerna 
kostnader respektive intäkter. I resultat- och balansräkningarna på sidorna 102 och 103 har 
interna poster eliminerats.  

Leasingavtal  

Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och tidigare klassificeras som operationella. 
 
För leasingavtal ingångna efter 2011 tillämpas regelverket enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-
/leasingavtal.  
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Malmö stad har inga avtal som uppfyller kriterierna för finansiella leasingavtal. 
 
Avtal avseende fordonshyra tecknade med Vagnparken i Skåne AB uppfyller inte fullt ut 
kraven på finansiell leasing. Huvudregeln är att dessa avtal betraktas som rena hyresavtal eller 
som operationell leasing. 

Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.  På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
 
Avskrivning beräknas och bokförs från och med månaden efter anskaffning eller att 
tillgången tagits i bruk. 

Avskrivningstider  

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 
 
Verksamhetsfastigheter 20, 33 och 50 år 
Fastigheter för affärsverksamhet 20, 33 och 50 år
Publika fastigheter (gator, vägar och parker) 10, 20 och 33 år
Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år 
 
För investeringar avseende utbyggnaden av Norra hamnen och Citytunneln som aktiverats 
under 2011 har komponentavskrivning tillämpats.  
 
Nedskrivning sker om anläggningstillgångarnas värde bedöms vara lägre än det kvarstående 
bokförda värdet.  

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. 

Räntor  

Pågående investerings- och exploateringsprojekt med en löptid överstigande sex månader 
påförs lånekostnader enligt ”alternativmetoden” i RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader. 
Aktiverade lånekostnader beräknas enligt kommunkoncernens upplåningskostnad för 
checkkrediter. Medelräntesatsen uppgick under 2013 till 1,32 % (1,91 % 2012). Totalt under 
året har räntor på 31Mkr (29 Mkr 2012) aktiverats, varav 31 Mkr (25 Mkr 2012) som 
anläggningstillgång och 0 Mkr (4 Mkr 2012) som omsättningstillgång. De under 2013 
aktiverade lånekostnaderna understiger de totala externa lånekostnaderna.  

Extraordinära poster  

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära under 2013 eller 2012.  
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Anläggningstillgångar  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod som 
överstiger tre år samt ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som uppgår till minst 
ett basbelopp klassificeras som anläggningstillgång. Detta gäller för materiella och 
immateriella anläggningstillgångar samt för finansiella leasingavtal. 
 
Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
gjorda avskrivningar.  
 
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas från och med 2010 upp som förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över 
anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att matcha avskrivningarna. Investeringsbidrag 
som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2010 har reducerat 
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. 

Omsättningstillgångar  

Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är 
lägre. 
 
Enligt RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar redovisas gatukostnadsersättning 
som förutbetald intäkt från och med 2010. Från 2011 resultatredovisas försäljningar inom 
exploateringsverksamheten vid tillträdestidpunkten. 
 
Fakturafordringar som är mer än sex månader gamla betraktas som osäkra. Finns inte 
upprättad avbetalningsplan som följs skrivs fordringarna ned i redovisningen. 

Pensionsåtaganden  

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

 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. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i 
slutet av mars året efter intjänandet.  

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07. 
Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det 
inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar.  

Övriga avsättningar  

Avsättningar kan endast göras för legala förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som 
är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 



112 Bihang 2014   Nr 810

109 
 

Skulder  

Enligt RKR 20 Redovisning av 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.  
 
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.  
 
Kommande års amorteringar redovisas som kortfristig skuld.  

Säkringsredovisning 

Säkringsredovisning innebär att derivaten inte värderas till verkligt värde. Samtliga innehav 
av finansiella derivat per 2013-12-31 avsåg räntesäkring av underliggande lån. För samtliga 
derivat tillämpas säkringsredovisning enligt RKR 21.  

Transparensdirektivet 

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera ställer vissa krav på redovisning i 
offentliga företag genom krav på öppen och separat redovisning. Syftet med lagen är att 
implementera EU-kommissionens direktiv 08/723/EEG i svensk lag (transparensdirektivet) 
för att motverka otillbörlig konkurrens. 
 
Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller 
indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler 
som gäller för företaget. Även ekonomisk eller kommersiell verksamhet som drivs i 
förvaltningsform kan omfattas av begreppet. 
 
Enligt lagen ska offentliga företag som har en årlig nettoomsättning överstigande 40 miljoner 
euro under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren tillämpa bestämmelserna om öppen 
redovisning. 
 
De bolag som omfattas av direktivet och uppgiftsskyldigheten är MKB Fastighets AB, Sysav 
AB, Copenhagen Malmö Port AB samt VA-Syd. 
 
Inom staden bedrivs ekonomisk verksamhet av Internbanken på stadskontorets 
ekonomiavdelning. All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom denna enhet. 
Samtliga bolag erbjuds upplåning och placering till marknadsmässiga villkor. Inga 
kapitaltillskott, amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats till dessa bolag. 

Sammanställd redovisning 

Definition och omfattning  

Begreppet sammanställd redovisning tillkom med den kommunala redovisningslagen och är 
närmast synonymt med koncernredovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är 
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att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och 
ekonomiska ställning.  
 
I den sammanställda redovisningen ska, enligt årsredovisningslagens definition av betydande 
inflytande, ingå bolag i vilka Malmö stad, direkt eller indirekt, har ett röstetal på minst 20 %. 
Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag som har en verksamhet av obetydlig 
omfattning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av 
omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen hos de företag som 
undantas får dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta 
innebär att MINC i Sverige AB, Sturupsaxelns Exploaterings AB, Medeon AB och 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att 
Malmö stads ägarandel överstiger 20 % i bolagen.  
 
Följande juridiska personer ingår inte i Malmö stads sammanställda redovisning: 

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

 Donationer. 
 Bolag som är vilande (AB Folkets Park, Kungsparken AB, Stadsberget 1 

(f.d. Kulturkoncernen), Malmö Frihamn AB och Fastighets AB Härfågeln. 
 Bolag som är under avveckling/likvidation.  

Metod för sammanställd redovisning  

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som 
motsvarar kommunens aktieinnehav. Metoden kallas proportionell konsolidering. 
Underkoncerners bokslut har konsoliderats i sin helhet eftersom företagen i dessa 
underkoncerner i huvudsak består av helägda företag som ej varit föremål för interna 
förvärv. Intressebolag som ingår i SYSAV:s koncernredovisning redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel av intresseföretagens 
nettotillgångar redovisas på en rad i balansräkningen. 
 
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 den sammanställda redovisningen har eliminerats 
proportionellt mot aktieandelens storlek. 
 
Dotterföretagens obeskattade reserver har i den sammanställda balansräkningen betraktats 
dels som eget kapital, dels som latent skatt. I den sammanställda resultaträkningen har 
dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår i posten 
Förändring av eget kapital. 
 
Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av 
avskrivningar. Denna redovisningsprincip skiljer sig från vad som gäller för kommunen där 
investeringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de enligt 
RKR 8.2 Sammanställd redovisning, justeras före konsolidering.  
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De avskrivningsprinciper som företagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de 
principer som tillämpas av Malmö stad. I företagen tillämpas procentsatser enligt följande: 
 
Tillgångstyp Avskrivningsprocent
Inventarier 5–20 % 
Näringsfastigheter 4–7 % 
Bostadsfastigheter 1,5–2,5 %  
 
Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut.  
Jämförelsetalen för år 2012 baseras på fastställda bokslut och har i förekommande fall 
justerats.  

Noter  

Not 1 – Verksamhetens intäkter  

 
 
Kommuninterna intäkter uppgår till 12 377 Mkr (11 958 Mkr 2012) och koncerninterna 
intäkter uppgår till 13 100 Mkr (12 655 Mkr 2012). 
 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Försäljningsintäkter 58 57 339 325
Taxor och avgifter 745 690 1 385 1 319
Hyror och arrenden 808 785 2 345 2 261
Bidrag 1 359 1 268 1 615 1 462
Verksamhet och entreprenader 283 291 293 362
Exploateringsintäkter 78 278 78 278
Realisationsvinster 34 7 49 11
Övriga intäkter 57 53 431 445
Summa verksamhetens intäkter 3 422 3 429 6 535 6 463

Jämförelsestörande poster
Återbetalning från AFA 201 214 201 214

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 2 – Verksamhetens kostnader  

 
 
Kommuninterna kostnader uppgår till 12 377 Mkr (11 958 Mkr 2012) och koncerninterna 
kostnader uppgår till 13 100 Mkr (12 655 Mkr 2012). 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år  

 
 
Malmö stad har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella.  

Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar  

 
 
I beloppen avseende Malmö stad ingår nedskrivningar med 3 Mkr (0 Mkr 2012). 
Nedskrivningarna i den sammanställda redovisningen uppgår till 61 Mkr (32 Mkr 2012).  
 
I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan 
resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd och Malmö Kommuns 
Parkerings AB. 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Personalkostnader exkl pensionskostnader 8 920 8 544 10 458 10 049
Pensionskostnader 772 750 * *
Lämnade bidrag 1 648 1 562 * *
Köp av huvudverksamhet 2 575 2 387 * *
Lokal- och markhyror 662 515 * *
Material, tjänster och övr. verksamhetskostnader 2 635 2 605 8 969 8 489
Bokförda värden sålda exploateringsområden -23 100 -23 100
Realisationsförluster och utrangeringar 36 16 41 16
Summa verksamhetens kostnader 17 225 16 479 19 445 18 654

*Uppgifter saknas för den sammanställda redovisningen.

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter uppgår till:
Med förfallotidpunkt inom 1 år 6 16 40 47
Med förfallotidpunkt senare än 1 år men inom 5 år 17 21 139 132
Med förfallotidpunkt senare än 5 år 8 10 145 162

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Immateriella anläggningstillgångar 0 1 3 4
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 596 562 904 864
Maskiner och inventarier 149 134 291 263

Summa av- och nedskrivningar 745 697 1 198 1 131

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 4 – Skatteintäkter  

 
 

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning  

 
 

Not 6 – Finansiella intäkter  

 
 
Av Malmö stads ränteintäkt på utlåning, 116 Mkr, avser 115 Mkr (95 Mkr 2012) 
koncernbolag enligt följande:  

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Preliminära skatteintäkter 10 474 9 804 10 474 9 804
Prognostiserad slutavräkning för 2012 0 136 0 136
Korrigering av prognostiserad slutavräkning för 2011 0 2 0 2
Korrigering av prognostiserad slutavräkning för 2012 7 0 7 0
Pronostiserad slutavräkning för 2013 -75 0 -75 0
Summa skatteintäkter 10 406 9 942 10 406 9 942

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Inkomstutjämning 3 634 3 390 3 634 3 390
Kostnadsutjämning 222 59 222 59
Strukturbidrag 121 119 121 119
Regleringsbidrag/ -avgift 140 149 140 149
LSS-utjämning -203 -200 -203 -200

Fastighetsavgift
Preliminär 376 376 376 376
Prognostiserad slutavräkning för 2012 0 32 0 32
Korrigering av prognostiserad slutavräkning för 2012 0 0 0 0
Korrigering av prognostiserad slutavräkning för 2011 0 -1 0 -1
Prognostiserad slutavräkning för 2013 24 0 24 0
Summa generella statsbidrag och utjämning 4 314 3 924 4 314 3 924

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Räntor likvida medel 10 12 80 140
Räntor på utlåning 116 96 7 10
Utdelning aktier koncernföretag 46 45 3 0
Räntebidrag 0 0 0 0
Övriga räntor och finansiella intäkter 4 4 2 5
Summa finansiella intäkter 176 157 92 155

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 7 – Finansiella kostnader  

 
 

Not 8 – Immateriella anläggningstillgångar  

 
 

Belopp i Mkr

2013 2012
MKB Fastighets AB 67 38
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 4 4
Malmö Kommuns Parkerings AB 17 19
VA Syd 27 34

MALMÖ STAD

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Räntor långfristig upplåning 77 49 221 282
Aktiverade lånekostnader -31 -29 -45 -44
Ränta pensionsskuld 34 56 37 56
Övriga finansiella kostnader 114 7 119 15

Summa finansiella kostnader 194 83 332 309

Jämförelsestörande poster
Sänkt diskonteringsränta pensionsavsättningar 105 0 105 0

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Redovisat värde vid årets början 0 1 10 13
Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0
Investeringar 0 0 4 0
Av- och nedskrivningar 0 -1 -3 -4
Omklassif icering av tillgångar 0 0 1 1
Redovisat värde vid årets slut 0 0 12 10

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 9 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar  

 
 
Årets försäljningar avser bokfört värde för tillgångarna. Utöver detta har försäljningarna i 
Malmö stads redovisning givit reavinster om 33 Mkr (6 Mkr). Därutöver har 30 Mkr (14 
Mkr) utrangerats vilket sammantaget ger en nettovinst på 3 Mkr. 
 
Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande poster: 
 
771 Mkr  Överföring från exploateringsverksamhet (omsättningstillgång). 
  37 Mkr  Rättelse av fel avseende tidigare års redovisade exploateringsvinster. 

Korrigeringen är gjord mot eget kapital. 
-88 Mkr  Netto har 88 Mkr omklassificerats mellan maskiner och inventarier och 

mark, byggnader och tekniska anläggningar i samband med aktivering av 
pågående investeringsprojekt. 

-83 Mkr  Avser investeringsbidrag som omklassats till långfristiga skulder. 
 17 Mkr  Resultatredovisning av vinster från exploateringsverksamheten. Tillgången 

utgör en omsättningstillgång och har felaktigt redovisats som 
anläggningstillgång. Omklassificering till omsättningstillgång skulle ha gjorts 
före vinstredovisning till resultaträkningen.  

 
Vidare finns i den sammanställda redovisningen avvikelse i avskrivningarna mellan 
resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd och Malmö Kommuns 
Parkerings AB. 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Markreserv och exploateringsmark 382 376 396 391
Verksamhetsfastigheter 5 622 4 952 15 336 14 544
Fastigheter för affärsverksamhet 2 369 2 365 2 387 2 383
Publika fastigheter 2 937 2 818 2 937 2 818
Fastigheter för annan verksamhet 1 209 1 237 1 209 1 237
Övriga fastigheter 15 15 15 15
Pågående investeringsprojekt 3 057 1 742 3 899 2 329

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 591 13 505 26 179 23 717

Redovisat värde vid årets början 13 505 12 653 23 717 22 427
Försäljningar och utrangeringar -34 -32 -83 -32
Investeringar 2 062 1 451 2 843 2 216
Av- och nedskrivningar -596 -562 -943 -874
Återförda nedskrivningar 0 0 39 27
Omklassif icering av tillgångar 654 -5 606 -47
Redovisat värde vid årets slut 15 591 13 505 26 179 23 717

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 10 – Maskiner och inventarier  

 
 
I Malmö stads redovisning 2013 har netto 88 Mkr omklassificerats mellan mark, byggnader 
och tekniska anläggningar och maskiner och inventarier, huvudsakligen i samband med 
aktivering av pågående investeringsprojekt.  
 
Vidare finns i den sammanställda redovisningen avvikelse i avskrivningarna mellan 
resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen återfinns hos VA Syd.   

Not 11 – Finansiella anläggningstillgångar  

 
 

Aktier och andelar  

 
 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Maskiner  69 44 1 009 943
Inventarier 292 267 426 360
Byggnadsinventarier 90 85 134 140
Bilar och andra transportmedel 0 0 179 159
Pågående investering maskiner och inventarier 1 0 72 84

Förbättringsutgifter i ej ägda fastigheter 12 15 12 15

Konst 22 19 27 24

Övriga maskiner och inventarier 222 183 226 192

Summa maskiner och inventarier 708 613 2 085 1 917

Redovisat värde vid årets början 613 560 1 917 1 859
Försäljningar och utrangeringar -5 -2 -23 -4
Investeringar 161 132 339 248
Av- och nedskrivningar -149 -134 -309 -278
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Omklassif icering av tillgångar 88 57 161 92
Redovisat värde vid årets slut 708 613 2 085 1 917

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Aktier och andelar 437 437 46 46
Bostadsrätter 12 12 12 12
Långfristiga fordringar 5 424 4 011 1 762 1 481

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 873 4 460 1 820 1 539

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Redovisat värde vid årets början 437 437 46 46
Försäljningar 0 0 0 0
Investeringar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 437 437 46 46

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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SPECIFIKATION AVSEENDE AKTIER, Malmö stad

Organisations-
nummer Antal

Ägarandel 
%

Nominellt 
värde

Bokfört 
värde 

2013

Bokfört 
värde 

2012
Helägda bolag
MKB Fastighets AB 556049-1432 15 000 000 100 1 500 248 248
Malmö Kommuns Parkerings AB 556191-3095 2 500 100 3 3 3
Stadsberget nr 1 Malmö AB 556453-9608 20 000 100 2 1 1
Malmö Stadsteater AB 556206-4526 5 000 100 5 5 5
Malmö Symfoniorkester AB 556003-7482 5 000 100 5 5 5
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 556116-8419 10 000 100 1 1 1
Malmö Frihamns AB 556013-9072 800 100 1 1 1
Summa helägda bolag 264 264

Delägda bolag
Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV 556187-0410 15 174 46 15 3 3
Sydvatten AB 556100-9837 1 506 587 34 151 141 141
Copenhagen Malmö Port AB 556027-4027 989 100 28 27 13 13
Malmö Opera och Musikteater AB 556256-2065 2 000 10 2 2 2
Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 556406-0294 12 826 21 13 13 13

Summa delägda bolag 172 172

Övriga bolag 1 1

TOTALT MALMÖ STAD 437 437

SPECIFIKATION AVSEENDE AKTIER, Sammanställd redovisning 

Organisations-
nummer Antal

Ägarandel 
%

Nominellt 
värde

Bokfört 
värde 

2013

Bokfört 
värde 

2012
Bolag ägda av Malmö stad 
Stadsberget nr 1 Malmö AB 556453-9608 20 000 100 2 1 1
Malmö Opera och Musikteater AB 556256-2065 2 000 10 2 2 2
Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 556406-0294 12 826 21 13 13 13

Malmö Frihamns AB 556013-9072 800 100 1 1 1
Övriga bolag 2 2
Summa bolag ägda av Malmö stad 19 19

Bolag ägda av Sydskånes Avfallsaktiebolag SYSAV
Sysav Utveckling AB 556289-5978 1 000 100 0 0 0
Sysav Industri AB 556474-8803 1 000 100 0 0 0
PULS Planerad Underhållsservice AB 556379-1259 15 000 50 1 9 10
KS Recycling AB 556353-4741 3 500 50 0 2 2
ÅGAB Syd AB 556616-6848 2 000 40 0 4 3
Sydskånes Energikonsult AB 556158-4425 500 25 0 0 0
Carl F AB 556039-0402 2 500 25 0 12 12
Summa bolag ägda av SYSAV 27 27

TOTALT SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 46 46
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Bostadsrätter  

 
 

Långfristiga fordringar  

 
 

 
 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Redovisat värde vid årets början 12 12 12 12
Investeringar 0 0 0 0
Omklassif iceringar av tillgångar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 12 12 12 12

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
MKB Fastighets AB 3 995 2 495
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 129 118
Malmö Kommuns Parkerings AB 555 563
VA Syd 904 944 256 265
Stif telsen Kockums Fritid 4 5 4 5
Ekonomiska/ideella föreningar och stif telser 9 10 9 10
Lunds kommun 40 40
Procordia 12 17
Husbyggnadsvaror HBV förening 5 6
Midroc Property 155 91
KS Recycling AB 9 9
Obligationer 1 275 1 041

Summa 5 596 4 135 1 765 1 484
Avgår kommande års amortering -172 -124 -3 -3
Summa långfristiga fordringar 5 424 4 011 1 762 1 481

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Kommunfullmäktige har beslutat om följande låneramar:
15 000 15 000

Varav beslutad låneram för  kommunala bolag/kommunalförbund:
MKB Fastighets AB 8 000 8 000
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 200 200
Malmö Kommuns Parkerings AB 600 600
VA Syd 1 200 1 200

Kommunkoncernens sammanlagda ram för extern upplåning
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Not 12 – Förråd mm.  

 
 
Årets försäljningar avser bokfört värde för tillgångarna. Försäljningarna har därutöver i 
Malmö stads redovisning givit vinster om 101 Mkr (179 Mkr 2012).  
 
Vid beräkning av årets vinst för exploateringsverksamheten, 101 Mkr, har 
anskaffningskostnaderna minskats med 40 Mkr varav 10 Mkr avser värdering av pågående 
exploateringsprojekt, 13 Mkr har bokförts mot långfristiga skulder och 17 Mkr avser vinster 
som tillförts exploateringsverksamheten från anläggningstillgångar. Dessa värden avser 
exploateringsverksamhet men har felaktigt klassificerats som anläggningstillgång i stället för 
omsättningstillgång, se även not 9 Mark, byggnader och andra tekniska anläggningar. 
 
Efter detta avdrag motsvarar årets försäljning enligt not 12 och årets vinst vid försäljning av 
exploateringsfastigheter den försäljningssumma, 78 Mkr, som inbringats vid försäljning av 
exploateringsfastigheter exklusive avsättning till gatukostnadsersättning. 
 
Sammantaget har -695 Mkr omklassificerat till/från omsättningstillgångar enligt nedan: 
 
-771 Mkr  Avser exploateringsverksamhet (omsättningstillgångar) som omklassificerats 

till mark, byggnader och tekniska anläggningar (anläggningstillgång) beroende 
på ändrad tidpunkt för omklassificering av anskaffningsvärdet för kvarters-
mark i samband med exploateringsverksamhet, se Redovisningsprinciper 
sidan 108. Detta har inneburit att anskaffningsvärden för kvartersmark där 
det ännu ej fattats något beslut om försäljning har omklassificerats från 
omsättnings- till anläggningstillgångar.  

35 Mkr  Korrigering av tidigare års redovisade exploateringsvinster som bokförts mot 
eget kapital.  

41 Mkr  Omklassificering mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Förråd 48 43 55 48
Exploateringsfastigheter 4 704 4 704

Summa förråd mm 52 747 59 752

Exploateringsfastigheter
Redovisat värde vid årets början 704 517 704 517
Försäljning -17 -100 -17 -100
Exploateringskostnad 1 261 1 261
Värdering pågående exploatering 11 0 11 0
Omklassif iceringar -695 26 -695 26

Redovisat värde vid årets slut 4 704 4 704

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 13 – Fordringar 

 
 

Not 14 – Kortfristiga placeringar  

 
 

Not 15 – Eget kapital  

 
 
2013 har 42 Mkr avseende redovisning av tidigare års exploateringsvinster korrigerats direkt 
mot eget kapital i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändring i 
uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.  
 
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 918 Mkr av tidigare års resultat till 
resultatutjämningsreserven. 
 
Kommunfullmäktige har vid två tillfällen (KS-KOM-2012-00751 och KS-KOM-2013-
00082) beslutat att sammantaget av övrigt eget kapital reservera 100 Mkr för s.k. sociala 
investeringar. Under 2013 har 2 Mkr utnyttjas för detta ändamål. 

Övriga förändringar av eget kapital i den sammanställda redovisningen avser 
bokslutsdispositioner och utdelningar hos koncernbolagen till den del de inte avser latent 
skatt. 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Kundfordringar 194 220 306 270
Fordringar hos staten 469 324 477 331
Fordran mervärdesskatt 151 137 164 144
Övriga kortfristiga fordringar 267 221 130 153
Förutbetalda kostnader och upplupen intäkt 555 857 625 932

Summa fordringar 1 636 1 759 1 702 1 830

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Deposition i Handelsbanken 0 75 0 75
Redovisat värde vid årets slut 0 75 0 75

Marknadsvärden
Deposition i Handelsbanken 0 75 0 75
Markandsvärde vid årets slut 0 75 0 75

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Eget kapital vid årets början 12 776 12 073 15 603 14 711
Rättelse av fel / byte av redovisningsprincip 42 510 42 510
Årets resultat 154 193 329 361
Övriga förändringar 0 0 3 21

Summa eget kapital 12 972 12 776 15 977 15 603

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING



124 Bihang 2014   Nr 810

121 
 

Not 16 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

 
 
Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och 
visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998.  

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 108.  

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Avsatt till pensioner, exkl garanti- och visstidspensioner 1 498 1 315 1 563 1 411
Avsatt till garanti- och visstidspensioner 17 23 60 23
Summa avsättning till pensioner och liknande 
förpliktelser

1 515 1 338 1 623 1 434

Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension 13 19 * *
Förmånsbestämd/kompl pension 754 628 * *
Ålderspension 437 416 * *
Pension till efterlevande 15 14 * *
Summa pensioner 1 219 1 077 * *

Löneskatt 296 261 * *
Summa avsatt till pensioner 1 515 1 338 * *

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 1 338 1 262 1 434 1 345
Nya förpliktelser under året 186 105 197 119
  Varav nyintjänad pension 50 50 59 59
  Varav ränte och basbeloppsuppräkning 28 45 29 46
  Varav sänkning av diskonteringsräntan 85 0 85 0
  Varav pension till efterlevande 5 4 5 7
  Varav övrig post 19 6 19 7
Årets utbetalningar -44 -44 -46 -46
Förändring av löneskatt 35 15 38 16
Summa avsatt till pensioner 1 515 1 338 1 623 1 434

Aktualiseringsgrad 96% 95% * *
*Uppgift saknas för den sammanställda redovisningen

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 17 – Övriga avsättningar  

 
 
Inspektionen för vård och omsorg kan ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska 
dömas att betala särskild avgift om inte bostad med särskild service erbjuds i tid till de 
personer som beviljats denna insats enligt SoL/LSS. Malmö stad har brist på LSS-bostäder 
och kan för närvarande inte uppfylla kraven. Bedömning har gjorts utifrån sannolikheten att 
särskild avgift utdöms i det enskilda fallet samt troligt avgiftsbelopp. För 2013 finns totalt 3 
Mkr (4 Mkr 2012) avsatt för befarad särskild avgift avseende ej verkställda beslut om insatser 
enligt SoL/LSS. 
 
Malmö stads avsättning för lokalbank avser hyreskontrakt för lokaler som ej används och 
som efter särskilt beslut i kommunstyrelsen förvaltas av fastighetskontoret. I december 2013 
omfattade lokalbanken 4 kontrakt där 3 förfaller under 2014 och 1 under 2015. 2 kontrakt 
har löpt ut under 2013 och 4 nya har tillkommit. Det vägda genomsnittet av återstående 
löptider uppgår till 1,6 år.  

Not 18 – Långfristiga skulder  

 
 
Av Malmö stads långfristiga lån avser 1 446 Mkr (1 794 Mkr 2012) upplåning genom 
kommunens certifikatprogram och 4 250 Mkr (2 050 Mkr 2012) avser obligationsupplåning. 
Resterande del av Malmö stads långfristiga lån på 141 Mkr (141 Mkr 2012) avser ränte- och 
amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA Syd motsvarande aktieinnehav i Sydvatten 
AB. Av Malmö stads ökning av upptagna lån 1 852 Mkr beror 1 462 Mkr på ökad 
vidareutlåning, varav MKB Fastighets AB står för 1 500 Mkr. 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. 
 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Lokalbank 6 1 6 1
Befarad särskild avgift, SoL/LSS 3 4 3 4
Övriga avsättningar 5 5 140 135

Summa avsättningar 14 10 149 140

Redovisat värde vid årets början 10 17 140 152
Nya avsättningar 10 3 17 3
Ianspråktagna/återförda avsättningar -6 -10 -8 -15
Utgående värde avsättningar 14 10 149 140

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Upptagna lån 5 837 3 985 9 116 8 252
Avgår nästa års amortering 0 0 -20 -38
Förutbetalda intäkter 795 504 795 504
Skuld till VA kollektivet 0 0 380 403

Summa långfristiga skulder 6 632 4 489 10 271 9 121

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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För information om kommunfullmäktiges beslutade lånerammar hänvisas till not 11 gällande 
finansiella anläggningstillgångar. 
 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  

 
 
Enligt RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar ska investeringsbidrag och 
gatukostnadsersättning redovisas som långfristig skuld och periodiseras över anläggningarnas 
respektive nyttjandeperiod. Före år 2010 redovisades investeringsbidrag och 
gatukostnadsersättning så att de reducerade det bokförda värdet. 

Not 19 – Kortfristiga skulder  

 
 
Av de upplupna lönerna 2012 består 81 Mkr av retroaktiva lärarlöner för perioden april till 
december 2012.  

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Investeringsbidrag 222 195 222 195
  Återstående antal år  (vägt snitt) 33 33 33 33
Ej aktiverade investeringsbidrag 38 36 38 36
Gatukostnadsersättning 21 17 21 17
  Återstående antal år  (vägt snitt) 31 33 31 33
Ej aktiverad gatukostnadsersättning 514 256 514 256

Summa förutbetalda intäkter 795 504 795 504

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Leverantörsskulder 762 683 1 028 928
Personalens skatter och avgifter 136 141 144 152
Mervärdesskatt 23 14 30 25
Kommande års amortering 0 0 20 38
Övriga kortfristiga skulder 524 465 450 402
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 941 2 148 2 787 2 863
  Varav upplupna löner 122 194 122 *
  Varav semesterlöneskuld 546 525 598 576
  Varav övertidsskuld 21 22 26 28
  Varav arbetsgivaravgifter 157 169 172 183
  Varav räntekostnader 27 9 56 58
  Varav individuellt placerade pensionsmedel 379 368 394 382
  Varav upplupna kostnader exploateringsprojekt 0 92 0 92

Summa kortfristiga skulder 3 386 3 451 4 459 4 408

*Uppgift saknas för den sammanställda redovisningen

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Not 20 – Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna 
eller avsättningarna  

 
 
Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse enligt 
den kommunala redovisningslagen. Av ansvarsförbindelsens belopp avser 6 409 Mkr (6 084 
Mkr) sådana pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal. Därutöver redovisas 53 Mkr (28 Mkr) 
avseende en anställd med visstidsförordnande och tolv förtroendevalda med rätt till 
visstidspension. I samtliga belopp ingår löneskatt. 
 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper se sidan 108.  
  

Belopp i Mkr

2013 2012
Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal 6 409 6 084
Pensionsförpliktelser för visstidsförordnanden och 
visstidspension

53 28

Totalt 6 462 6 112

Antal visstidsförordnanden och förtroendevalda 
med rätt till visstidspension
Tjänstemän 0 0
Förtroendevalda 12 7

Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Ålderspension 5 088 4 827
Pension till efterlevande 70 69
Summa pensioner 5 158 4 896

Löneskatt 1 251 1 188

Summa ansvarsförbindelser 
pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal

6 409 6 084

Årets förändring pensionsförpliktelser enligt 
kollektivavtal
Ingående ansvarsförbindelse 6 084 6 127
Årets förändring av pensionsförpliktelser enligt 
kollektivavtal

497 196

  Varav ränte- och basbeloppsuppräkning 149 245
  Varav sänkning av diskonteringsräntan 383 0
  Varav aktualisering och Bromsen -3 -6
  Varav övrigt -32 -43
Årets utbetalningar -236 -231
Förändring av löneskatt 64 -8

Utgående ansvarsförbindelse 
pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal

6 409 6 084

MALMÖ STAD
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Not 21 – Övriga ansvarsförbindelser  

Malmö stad 

Sammantaget uppgår Malmö stads övriga ansvarsförbindelser till 3 346 Mkr (3 101 Mkr 
2012). 
 
Borgensförbindelser  
Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 3 101 Mkr (3 101 Mkr 
2012) varav 1 828 Mkr (1 779 Mkr 2012) var utnyttjade. 
 

 
 
Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av kommunala bolag om 393 Mkr (329 Mkr 
2012) avser AB Sydvatten.  

Sammanställd redovisning 

Borgensförbindelser  
Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 607 Mkr (609 Mkr 2012) 
varav 376 Mkr (393 Mkr 2012) var utnyttjade. 
 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
1. Bostadssektorn
MKB 2 100 2 100 1 000 1 000
HSB 5 5 2 3
Föreningar, bolag 436 436 234 242
Statliga bostadslån, småhus 8 9 2 3
Summa bostadssektorn 2 549 2 550 1 238 1 248

2. Övriga
Kommunala bolag 335 335 393 329
Ideella föreningar 124 124 104 110
Summa övrigt 459 459 497 439

3. Pensionsförpliktelser 93 92 93 92

SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 3 101 3 101 1 828 1 779

Beslutade åtanden Utnyttjade åtaganden
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Övriga ansvarsförbindelser  

Övriga ansvarsförbindelser utöver borgensförbindelser i Malmö stad och i sammanställd 
redovisning uppgår till 245 Mkr (0 Mkr). 

 
 
Hyreslokaler i kv Grytan (gymnasieskolan Norra Sorgenfri), 238 Mkr 
Under året har det uppmätts kraftigt förhöjda halter av miljöfarliga ämnen i delar av 
byggnaden. Skyddsombudet har beslutat att stänga verksamheten och senare har även 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattat beslut om att ingen skolverksamhet längre 
ska bedrivas i byggnaden. Detta har lett till att skolan flyttat sin verksamhet till andra lokaler 
inom kommunen.  
 
Från och med kvartal 1 2014 deponeras hyran hos Länsstyrelsen. En rättslig process pågår 
också mellan kommunen och fastighetsägaren. 
 
Både kommunen och fastighetsägaren har gjort provtagningar och vissa åtgärder har redan 
vidtagits. Ytterligare en utredning håller på att upphandlas och resultatet av denna utredning 
beräknas vara klart under våren 2014. 
 
Totalt sett påverkas tre hyreskontrakt. Avtalstiden för två av dem löper ut 2030-09-30 och 
för det tredje kontraktet sträcker sig avtalstiden till och med 2031-09-30. 

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
1. Bostadssektorn
MKB 0 0 0 0
HSB 5 5 2 3
Föreningar, bolag 436 436 234 242
Statliga bostadslån, småhus 8 9 2 3

Summa bostadssektorn 449 450 238 248

2. Övriga
Kommunala bolag 0 0 0 0
Ideella föreningar 124 124 104 110

Summa övrigt 124 124 104 110

3. Pensionsförpliktelser 28 30 28 30

4. Ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 1 1 1 1

5. Övriga ansvarsförbindelser 5 4 5 4

SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER 607 609 376 393

Beslutade åtanden Utnyttjade åtaganden

Belopp i Mkr

2013 2012 2013 2012
Hyresavtal lokaler i kv Grytan 238 0 238 0
Malmö Neptunihusen AB 7 0 7 0
Summa övriga ansvarsförbindelser 245 0 245 0

MALMÖ STAD SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING
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Nuvärdet av hyresbeloppen beräknas till 238 Mkr. Till grund för uträkningen ligger 
antaganden om en årlig utveckling av KPI med 2 % och en årlig ränta motsvarande 2,75%. 
Uppgifterna är grundade på Riksbankens antaganden om förväntad inflationstakt och 
utveckling av styrräntan. 
 
Det nominella värdet av hyresbeloppen beräknas till 265 Mkr. 
 
Malmö stad har valt att redovisa ovanstående åtaganden som en ansvarsförbindelse eftersom 
det på balansdagen inte finns tillräckligt beslutsunderlag för att kunna avgöra lokalernas 
framtida användningsområde och servicepotential. 
 
Malmö Neptunihusen AB, 7 Mkr 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Malmö stad. Efter att likvidation av bolaget avslutats och 
bolagets upplösts anser Skatteverket att bolaget i sin deklaration ska redovisa överskott av 
näringsverksamhet till följd av uttag av tillgång till underpris. Kommunen har överklagat 
Skatteverkets beslut. Med anledning av den återupptagna likvidationen av bolaget förbinder 
sig kommunen att svara för samtliga kostnader som kan uppstå i bolaget om Skatteverkets 
beslut står fast.  

Not 22 – Koncerninterna förhållanden  
Mellan bolagen i koncernen Malmö 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 2013, oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan (avrundat till närmaste Mkr). 

Koncernbidrag och utdelningar  

 

Belopp i Mkr

Koncernföretag/Malmö stad Givna Mottagna
MKB Fastighets AB 25
Malmö stad 25
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 5
Malmö stad 5
Copenhagen Malmö Port AB 15
Malmö stad 15

Utdelningar
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Intäkter, kostnader, fordringar och skulder  

 

Borgen  

 
 

Belopp i Mkr

Koncernföretag/Malmö stad Intäkt Kostnad Givna Mottagna Intäkt Kostnad
Malmö stad 219 5 584 119
MKB Fastighets AB 23 3 996 70
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 1
Copenhagen Malmö Port AB 99
Malmö Kommuns Parkering AB 15 555 17
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 19 129 4
Malmö Stadsteater AB 8
Sydvatten AB 0 1
Räddningstjänsten Syd 17
VA Syd 37 904 27
Malmö stad 540 1
MKB Fastighets AB 70
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 9
Copenhagen Malmö Port AB 10
Malmö Kommuns Parkering AB 47
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 64
Malmö Symfoniorkester AB 64
Malmö Stadsteater AB 52
Räddningstjänsten Syd 182
VA Syd 42 1
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 81 3
VA Syd 3 81
Vagnparken i Skåne AB, VISAB 20
Räddningstjänsten Syd 12
VA Syd 5
Malmö Kommuns Parkering AB 3
VA Syd 66
MKB Fastighets AB 65
Copenhagen Malmö Port AB 1
Sydvatten AB 143 5
VA Syd 5 143
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 2 2
Copenhagen Malmö Port AB 2 2

          LånIntäkter och kostnader Räntor och 
Borgensavgifter

Belopp i Mkr

Koncernföretag/Malmö stad Givna Mottagna Givna Mottagna
Malmö stad 2 665 1 458
MKB Fastighets AB 2 100 1 000
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 43 43
Malmö Kommuns Parkering AB 15 15
Sydvatten AB 507 400

Beslutade åtanden Utnyttjade åtaganden
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Finansiell riskhantering och uppföljning  

Finansiell uppföljning  
I enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendationer RKR 20 Redovisning av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder samt RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning: 
förklaras och redovisas i detta avsnitt hur finansiella tillgångar och skulder samt finansiella 
instrument påverkar kommunens resultat, ställning och kassaflöden i de delar som anses vara 
relevanta för kommunens verksamhet.  

Den finansiella infrastrukturen  

Kommunkoncernens finansverksamhet regleras i kommunfullmäktiges Finansiella 
föreskrifter samt i kommunstyrelsens Finanspolicy. 
 
Finansverksamheten är samlad i kommunens internbank. Internbanken ansvarar för 
kapitalförsörjning och likviditetsplaneringen. Internbanken genomför upplåning på den 
öppna kapitalmarknaden via emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat samt 
placerar eventuell överskottslikviditet. En grund i detta är att man har etablerade 
låneprogram, upparbetade relationer och nödvändiga övriga finansiella avtal. 

Kreditbetyg/Rating 

Kreditvärdigheten är en av faktorerna som styr vilka priser kommunen i slutändan får betala 
på emitterade obligationer.  
 
Kommunen har sedan 2011 varit ratad som AAA av Standard & Poor’s vilket är det högsta 
betyget i deras ratingskala. Kreditbetyget motsvarar samma kreditvärdighet som svenska 
staten. Endast ett fåtal låntagare globalt sett har högsta kreditbetyg. Kreditbetyget underlättar 
för staden att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. 

Likviditet 

Internbanken hanterar kommunens och de helägda bolagens (exklusive MKB) likviditet 
genom ett gemensamt koncernkonto där kommunens och de helägda bolagens kassaflöde 
samlas. 
 
Internbanken ska hålla betalningsberedskap genom likviditetsreserver om minst 300 Mkr 
tillgängliga genom bekräftade lånelöften eller genom egen likviditet. Per 2013-12-31 uppgick 
Internbankens likviditetsreserv till 3 491 Mkr varav 670 Mkr utgjordes av likvida medel på 
bankkonto. 
 
Genomsnittlig ränta för Internbankens likviditetsförvaltning har under 2013 varit 1,51 % 

Låneskuld 

Kommunkoncernens totala externa upplåning uppgick vid årsskiftet 2013 till 9,1 miljarder. 
Låneskulden har därmed ökat med 0,9 miljarder sedan föregående år.  
 



133Bihang 2014   Nr 810

130 
 

Malmö stads upplåning utgörs av 5,7 miljarder i externa obligations- och certifikatlån samt 
141 Mkr i ett ränte- och amorteringsfritt lån från VA-Syd avseende aktiekapital i Sydvatten 
AB.  
 
Utöver Internbankens upplåning har MKB Fastighets AB sedan tidigare tillåtits att uppta lån 
genom så väl bilaterala låneavtal som genom emitterade obligationer och certifikat. Totala 
externa lån, utanför Internbanken, hos MKB uppgick per 2013-12-31 till 2,3 miljarder. 
Övriga låneskulder i den sammanställda redovisningen avser kommunens andel av delägda 
bolags upplåning. 
 
Den genomsnittliga återstående löptiden för Internbankens externa låneskuld uppgick vid 
årsskiftet till 2,7 år. Efter hänsyn till kreditlöften uppgick den återstående löptiden till 3,0 år. 
 

 
 
Räntekostnaden för Internbankens externa upplåning under 2013 uppgick till 1,68 %. 
 
Den genomsnittliga låneräntan för Internbankens utestående låneskuld, inklusive 
räntederivat, uppgick per 2013-12-31 till 1,70 % 
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för Internbankens upplåning, inklusive räntederivat, 
uppgick per 2013-12-31 till i genomsnitt 2,4 år 

Utlåning 

Internbankens utlåning till de helägda bolagen uppgick per 2013-12-31 till 5,6 Mdr.  
All utlåning från Internbanken sker till marknadsmässiga villkor. 
 
De genomsnittliga ränteintäkterna för Internbankens utlåning under 2013 uppgick till 2,3 % 
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för Internbankens utlåning uppgick per 2013-12-31 
till 2,2 år 

Finansiell riskhantering 
Risker förenade med stadens finansiella verksamhet hänför sig huvudsakligen till ränterisk, 
finansieringsrisk, motpartsrisk samt valutarisk. 
 
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
stadens finansnetto negativt. 
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Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot 
en ökad kostnad, ha tillgång till medel för betalningar. 
 
Med motpartsrisker avses risken för att den motpart med vilken kommunen har en placering 
eller ett derivatavtal inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär 
 
Med valutarisk avses risken för att staden drabbas av ökade kostnader eller minskade intäkter 
till följd av valutakursförändringar. 
 
Valuta- och räntederivat får användas för att hantera risker i den finansiella verksamheten.  
 
Riskexponeringen avseende finansiella poster mäts löpande i kommunens finanssystem. 
Varje månad upprättas och tillställs kommunstyrelsen en finansiell rapport med balans-, 
resultat- och riskavstämning.  
 

 

Ränterisk 

Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna 
påverkar stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och 
snabba genomslag i finansnettot.  
 
Ränterisk för kommunen uppstår i samband med upp- och utlåning, vid placeringar och då 
man använder sig av räntederivat, såväl mot extern motpart som inom koncernen. Hantering 
av ränteriskerna ska delas upp i en strategi för placeringar och en för strategi för stadens 
upp- och utlåning samt tillhörande derivat.  
 
En förändring av räntan med 1 % -enhet beräknas per 2013-12-31 påverka Malmö stads 
finansnetto de kommande 12 månaderna med  0,7 Mkr. 

Finansieringsrisk 

I syfte att minska kommunens finansieringsrisk för upplåning skall löptiderna för 
kapitalförfall för upplåning spridas över åren. För lån som förfaller inom 6 månader ska 
likviditetsreserver, checkkrediter och lånelöften täck mer än 100 %. 

Motpartsrisker 

Placeringar 
Överskottslikviditeten placeras i penningmarknaden utifrån krav på kreditvärdighet samt 
även i vissa fall med löptids- och beloppsbegränsningar. Likviditeten placeras främst på 
bankkonto eller i papper utgivna av svenska staten, svenska kommuner, 

Typ av risk Policy Utfall
Ränterisk riskspridning genom gränsvärden inom policyram
Finansieringsrisk 2-4 år 3,4
Motpartsrisk 

Placeringar beroende av rating inom policyram
Derivat beroende av rating inom policyram

Valutarisk ingen ingen 
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kreditmarknadsinstitut och företag. Beloppsbegränsningar per kreditmarknadsinstitut och 
företag innebär att väsentliga koncentrationer av kreditrisk undviks. 
 
Derivat 
Kommunen är genom finansiella derivatavtal exponerad för en risk att en motpart inte kan 
fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är såväl svenska som internationella banker. 
Kommunstyrelsen finanspolicy föreskriver att den samlade risken gentemot en enskild bank 
inte får överstiga specifika gränsvärden beroende på motpartens kreditbetyg.  
 
Derivatinstrument används syfte att ränte- och valutasäkra underliggande lån. Internbankens 
derivatportfölj uppgick på 2013-12-31 till 3,1 Mdr. Marknadsvärdet översteg det nominella 
värdet med 12,4Mkr 

Valutarisk 

Enligt kommunstyrelsen finanspolicy ska valutarisker som uppkommer då staden lånar eller 
placerar i utländsk valuta säkras omedelbart. 
 
Kommunen har inga finansiella positioner i utländsk valuta utöver ett transaktionskonto i 
EUR. Valutarisken bedöms därför obetydlig. 
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Översikt över redovisat resultat 

 

Belopp i Mkr
Budgeterat resultat -134
Budgetavvikelse 288
Resultat 154

Servicenämnd 2
Kommunstyrelse 232
Stadsbyggnadsnämnd 10
Miljönämnd 1
Teknisk nämnd -21
Rea -/exploat.vinster -65
Utbildningsnämnd 5
Gymnasie- o vuxenutb nmd -3
Grundskolenämnd -13 Skatter o generella bidrag 138
Förskolenämnd -5 Internbanken 48
Kulturnämnd 1 Sänkt RIPS-ränta -106
Fritidsnämnd 2 Personalomkostnader/pensioner 18
Social resursnämnd 13 Återbetalda AFA-premier 201
Personlig assistans -25 Anslag till förfogande 91
Statsbidrag f lyktingar 2 Sociala investeringar 6
Stadsdelsfullmäktige -74 Lokaler o anläggningar 22
Stadsområdesnämnder -99 Hamnanläggningar 26
Ekonomisk hjälp -97 Bolag och kommunalförbund 5
Övriga -12 Övrigt -15
Finansiering 434 Summa finansiering 434
Summa 288

Verksamheter enligt 
internbudget Förskola

Skola & 
skolbarn
somsorg 

Individ- & 
familje

omsorg 
Vård & 

omsorg
Fritid & 
kultur

Gem. 
Service & 

övrigt Totalt
Stadsdelsfullmäktige
SDF Centrum 2 -1 -7 1 0 0 -5
SDF Södra innerstaden 1 -2 -6 1 1 2 -3
SDF Västra innerstaden -1 -3 -4 -6 0 3 -11
SDF Limhamn/Bunkeflo -4 -5 0 -8 1 0 -16
SDF Hyllie -3 1 0 -2 2 0 -2
SDF Fosie -4 -14 -2 -5 0 1 -24
SDF Oxie 0 -1 -1 1 0 0 -1
SDF Rosengård 8 2 -6 -7 1 2 0
SDF Husie -1 -1 -2 -5 0 1 -8
SDF Kirseberg 1 -2 -3 0 0 0 -4

Summa -1 -25 -31 -31 5 9 -74

Stadsområdesnämnder
SoN Norr -12 -2 0 0 -14
SoN Öster -12 -28 2 0 -38
SoN Söder 2 -7 -1 -1 -7
SoN Väster 1 -12 1 3 -7
SoN Innerstaden -20 -14 1 0 -33

Summa 0 0 -41 -63 3 2 -99

Social resursnämnd 6 9 -2 13

RESULTAT

BUDGETAVVIKELSER Jan-Dec, Mkr

FINANSIERING
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Driftredovisning  

 

Belopp i tkr Kostnader Intäkter Budgeterad 
nettokostnad

Budget-
avvikelse

NÄMND/VERKSAMHET 2013 2013 2013 2013
Kommunfullmäktige -22 530 66 -20 661 -1 803
Revision -10 254 696 -9 600 42
Valnämnd -1 133 0 -1 303 170
Förtroendenämnd -919 0 -1 138 219
Överförmyndarnämnd -20 935 2 031 -10 070 -8 834
Kommunstyrelse

Styrelsen -810 651 249 799 -771 304 210 452
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott -377 781 543 -398 725 21 487

Servicenämnd -2 908 235 2 920 245 10 439 1 571
Teknisk nämnd -1 437 987 743 639 -673 231 -21 117

Realisationsvinster fastigheter -2 433 35 919 25 000 8 486
Vinst exploateringsverksamhet 23 234 78 018 175 000 -73 748

Miljönämnd -143 563 77 559 -66 903 899
Stadsbyggnadsnämnd -141 657 76 248 -71 018 5 609

Bostadsanpassningsbidrag -23 031 0 -27 019 3 988
BoPlats Syd -10 157 9 527 -817 187

Utbildningsnämnd (jan-juni) -882 223 258 004 -629 582 5 363
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd (jul-dec) -904 591 315 953 -584 984 -3 654
Grundskolenämnd (jul-dec) -2 723 568 1 339 021 -1 371 871 -12 676
Förskolenämnd (jul-dec) -2 105 188 1 001 431 -1 098 592 -5 165
Kulturnämnd -447 546 98 351 -350 502 1 307
Fritidsnämnd -425 579 65 077 -362 309 1 807
Social resursnämnd -2 213 448 1 157 666 -1 068 051 12 269
Statsbidrag för f lyktingar 0 75 205 73 000 2 205
Personlig assistans (enl SFB) -128 084 1 177 -102 352 -24 555

Stadsområdesnämnd (jul-dec)
Norr - resursfördelning -596 849 284 220 -297 273 -15 356
Norr -anslagsfin.verks. -13 001 1 072 -13 158 1 229
Öster - resursfördelning -468 294 182 856 -245 075 -40 363
Öster -anslagsfin.verks. -9 755 261 -11 463 1 969
Söder - resursfördelning -695 499 343 583 -344 574 -7 342
Söder -anslagsfin.verks. -11 968 1 407 -11 153 592
Väster - resursfördelning -1 080 103 571 566 -500 857 -7 680
Väster -anslagsfin.verks. -24 871 10 799 -15 292 1 220
Innerstaden - resursfördelning -903 943 437 839 -430 130 -35 973
Innerstaden -anslagsfin.verks. -11 353 2 286 -11 987 2 920

Stadsområdesnämnd - ekonomisk hjälp (jul-dec)
Norr -65 886 1 921 -53 836 -10 129
Öster -109 890 1 797 -98 638 -9 455
Söder -126 591 2 642 -108 719 -15 230
Väster -68 997 1 252 -59 924 -7 821
Innerstaden -96 611 1 122 -85 313 -10 176
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Belopp i tkr Kostnader Intäkter Budgeterad 
nettokostnad

Budget-
avvikelse

Stadsdelsfullmäktige (jan-jun)
Centrum - resursfördelning -1 015 821 522 401 -488 273 -5 147
Centrum -anslagsfin.verks. -54 021 46 267 -7 973 218
Södra Innerstaden - resursfördelning -943 024 511 954 -426 775 -4 295
Södra Innerstaden -anslagsfin.verks. -29 925 26 005 -5 518 1 598
Västra Innerstaden - resursfördelning -876 463 433 367 -431 069 -12 027
Västra Innerstaden -anslagsfin.verks. -16 226 12 063 -5 126 963
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning -1 318 638 693 604 -611 015 -14 019
Limhamn-Bunkeflo -anslagsfin.verks. -123 422 112 787 -8 145 -2 490
Hyllie - resursfördelning -1 179 772 603 668 -574 341 -1 763
Hyllie -anslagsfin.verks. -46 253 38 162 -7 840 -251
Fosie - resursfördelning -1 493 523 758 031 -713 550 -21 942
Fosie - anslagsfin.verks. -58 163 47 633 -8 728 -1 803
Oxie - resursfördelning -388 158 209 612 -177 992 -554
Oxie -anslagsfin.verks. -35 208 32 339 -2 234 -635
Rosengård - resursfördelning -793 250 317 858 -473 113 -2 279
Rosengård -anslagsfin.verks. -78 479 21 034 -59 820 2 375
Husie - resursfördelning -577 511 268 661 -301 017 -7 833
Husie -anslagsfin.verks. -41 501 37 737 -3 045 -719
Kirseberg - resursfördelning -485 937 262 566 -218 800 -4 571
Kirseberg -anslagsfin.verks. -35 366 30 535 -5 373 543

Stadsdelsfullmäktige - ekonomisk hjälp (jan-jun)
Centrum -34 518 543 -28 490 -5 486
Södra Innerstaden -81 348 1 128 -77 050 -3 170
Västra Innerstaden -16 383 249 -13 353 -2 781
Limhamn-Bunkeflo -10 569 460 -8 310 -1 799
Hyllie -58 964 1 239 -49 529 -8 196
Fosie -117 375 3 513 -103 362 -10 500
Oxie -6 638 240 -5 298 -1 100
Rosengård -97 234 2 054 -88 734 -6 446
Husie -11 300 308 -10 090 -902
Kirseberg -29 410 166 -24 979 -4 264

SUMMA NÄMNDERNA -30 056 269 15 346 979 -14 562 928 -146 362

Finansiering
Hamnanläggningar -124 715 97 010 -53 601 25 896
Finansförvaltning -1 128 779 16 019 736 14 482 967 407 990

SUMMA KOMMUNEN -31 309 763 31 463 725 -133 562 287 524

-varav Verksamhetens nettokostnader -30 349 049 15 801 262 -14 681 462 133 676
-varav Skatteintäkter 0 10 405 640 10 354 800 50 840
-varav Generella statsbidrag o utjämning -203 389 4 517 373 4 227 100 86 884
-varav Finansiella poster -721 274 703 398 -34 000 16 124
-varav Extraordinära poster 0 0 0 0

BUDGETERAT RESULTAT -133 562 287 524

ÅRETS RESULTAT 153 962
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Investeringsredovisning  

 

Belopp i tkr Investerings-
utgift

Investerings-
bidrag

Netto-
investering

NÄMND/VERKSAMHET 2013 2013 2013
Kommunfullmäktige 450 450
Kommunstyrelsen 33 314 33 314
Citytunnel 0 0
Hamnanläggningar 31 713 31 713
Servicenämnd 1 226 238 5 600 1 220 638
Teknisk nämnd 829 632 161 401 668 231
Miljönämnden 619 619
Stadsbyggnadsnämnden 1 396 1 396
Utbildningsnämnd (jan-jun) 0 0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd (juli-) 17 313 17 313
Grundskolenämnd (juli-) 24 246 24 246
Förskolenämnd (jul-) 11 630 11 630
Kulturnämnd 16 137 489 15 648
Fritidsnämnd 5 778 5 778
Social resursnämnd 1 939 1 939

Stadsområdesnämnder (juli-dec)
Norr 1 030 1 030
Öster 263 263
Söder 1 706 1 706
Väster 2 802 2 802
Innerstaden 1 931 1 931

Stadsdelsfullmäktige (jan-jun)
Centrum 1 177 1 177
Södra Innerstaden 729 729
Västra Innerstaden 1 367 1 367
Limhamn-Bunkeflo 3 248 3 248
Hyllie 2 788 2 788
Fosie 1 222 1 222
Oxie 1 524 1 524
Rosengård 828 828
Husie 713 713
Kirseberg 1 723 1 723

SUMMA NÄMNDERNA 2 223 456 167 490 2 055 966

Finansförvaltning 0

TOTALT 2 223 456 167 490 2 055 966




