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TILLSAMMANS FÖR HELA MALMÖ 

 
Förra året sökte historiskt många människor asyl i Sverige. Malmö genomförde under hösten 
en av de största insatserna någonsin i Sverige för att möta människor på flykt. Även om det 
just nu kommer färre människor står staden fortsatt inför stora utmaningar. 
 
Många söker sig till Malmö, vilket är positivt. Att allt fler väljer att bosätta sig här innebär 
många möjligheter för den fortsatta förstärkningen av Malmös roll som tillväxt- och 
utvecklingsmotor för södra Sverige. 
 
Att Malmös befolkning ökar är inte något nytt. Malmö har vuxit de senaste trettio åren. De 
senaste tio åren med i genomsnitt 5 000 invånare per år.  
 
I höstas reviderade vi befolkningsprognosen med anledning av flyktingsituationen. Enligt 
den justerade prognosen väntas staden under de kommande fyra åren växa med 8 250 nya 
Malmöbor. Prognosen är dock osäker och bygger på tidigare erfarenheter. Situationen 
förändras hela tiden av förändringar i omvärlden. 
 
Befolkningstillväxten kräver nya lösningar och nya grepp. Malmö ska vara en trygg och bra 
stad att leva, bo och verka i. Staden ska arbeta hårt för att alla Malmöbor ska erbjudas 
samma möjligheter och för att allas talang ska tas till vara. Vi måste våga pröva nytt, utmana 
fördomar och vara öppna för förändring och samarbete.  
 
Tilläggsbudgeten har flera syften. Dels ska den säkra en bra mottagning av alla nyanlända, 
dels ska den säkra välfärden genom att möjliggöra för socialtjänsten att komma ikapp efter 
höstens ansträngda situation och ge möjlighet för skolan att fortsätta utvecklingsarbetet. Vi 
genomför också satsningar för att öka takten i bostadsbyggandet. Genom tillägget till 
budgeten investerar vi i fler bostäder, bättre skolor, kortare vägar till arbete, en starkare 
socialtjänst och ett välkomnande civilsamhälle. Allt för att möta inflyttningen till Malmö på 
bästa sätt, för alla malmöbor, gamla som nya. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, med möjlighet att adjungera beredningsansvariga 
kommunalråd, föreslås utgöra styrgrupp för arbetet med att analysera och utvärdera de 
effekter som den nya befolkningen medför. Styrgruppen kommer också ta fram förslag på 
hur utmaningarna kan mötas. Styrgruppen ska ha ett kommunövergripande förhållnings- och 
arbetssätt, vara flexibel och ha beredskap för snabba förändringar.  
 
Vi kommer att arbeta på bred front för att Malmö på bästa sätt ska möta inflyttningen av nya 
Malmöbor. Samtidigt är det nödvändigt att alla kommuner tar sitt ansvar för svensk 
flyktingmottagning. Vi vill också se regelförenklingar för ankomstkommuner, bättre statlig 
samordning, ett reformerat system för eget boende samt kraftfulla och uthålliga statliga 
investeringar. 
 
Utmaningarna som Malmö står inför är stora, men vi har klarat prövningar förut. Malmö 
klarade av att förnya sig efter industriomvandlingen under en tid då vi, på samma sätt som 
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nu, tog emot många människor på flykt. Vi kom ut starkare och blev den unga och globala 
stad som vi är i dag. Förutsättningarna nu är på många sätt bättre. 
 
Malmö står återigen inför ett historiskt vägskäl. Kommunledningen är fast besluten att klara 
utmaningarna. Malmö ska vara ett föredöme för hur Sverige hanterar situationen. med 
många nya invånare på kort tid. 
 
 
Katrin Stjernfeldt Jammeh 
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TILLÄGGSBUDGET 2016 

Central beredskap 
 
Det råder fortsatt stor osäkerhet kring hur befolkningsökningen kommer att påverka 
kostnadsutvecklingen och verksamheternas behov under 2016. Det kommer att analyseras 
och utvärderas kontinuerligt.  
 
För att ha beredskap att kunna agera snabbt kommer kommunstyrelsens arbetsutskott få 
mandat att fördela resterande belopp under året. Reserven ska fördelas där behoven uppstår. 
Det kan exempelvis handla om ökade kostnader för hyror samt ökat behov inom 
socialtjänsten, förstärkning av mottagningskapaciteten eller svenskundervisning.   
 
Kommunstyrelsen 1 miljoner kr
Reserv 76 miljoner kr
Summa 77 miljoner kr 
 

Krafttag för fler bostäder    
 
Den dynamik som en ökad befolkning skapar ska tas till vara för att bygga samman Malmö 
till en tät och grön stad. Fler bostäder ska byggas än på mycket lång tid. Det ska ske socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Arbetet med att tidigt identifiera platser som kan bli 
goda boendemiljöer blir mer proaktivt. Nya bostadspolitiska mål ska tas fram parallellt med 
en uppdatering av översiktsplanen. 
 
Byggherrars och entreprenörers intresse måste mötas med att den egna organisationen ökar 
sin kapacitet för planerings-, bygglovs- och markärenden. Så säkerställer vi att stadens 
organisation är effektiv, handläggningstiderna korta och remissförfarandet fungerar väl. 
Resurser anslås för att påskynda byggprocessen. En stärkt organisation ger också tid och 
kraft att fånga upp nya idéer och kreativitet.  
 
Stadsbyggnadsnämnden 4 miljoner kr
Tekniska nämnden 2 miljoner kr 
Miljönämnden   0,5 miljoner kr 
Summa 6,5 miljoner kr 
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En skola för alla 
 
Skoltiden är grundläggande för alla barns och ungas möjligheter till utbildning och att 
förverkliga sina drömmar. Antalet elever väntas öka kraftigt till följd av höstens 
flyktingsituation. Skolutbyggnadstakten måste därför öka och flera hundra lärare behöver 
anställas kommande år.  
 
En stor del av ökningen består av elever med annat modersmål än svenska och av elever 
med varierande skolbakgrund. Det gör satsningar på modersmålsundervisning och 
studiehandledning särskilt angelägna. Av samma skäl, och för att ge alla Malmöbor samma 
möjligheter att lyckas i skolan, fortsätter arbetet med att fördela nyanlända elever jämnare 
över staden. Det planeras också för att bygga ut och skapa fler mottagningsskolor. 
 
Förskolenämnden 14 miljoner kr
Grundskolenämnden 115 miljoner kr
Summa 129 miljoner kr
 

Svenska språket är nyckeln till arbete 
 
Svenska språket är en viktig förutsättning för nå egen försörjning. Språkintroduktionen på 
gymnasiet ska därför byggas ut, likaså Svenska för invandrare (SFI) i takt med att behovet 
ökar. En stor utmaning blir att möta bristen på behöriga SFI-lärare.  
 
Att korta vägen från etablering till arbete är central. Därför ska samordningen med 
stadsområdena och externa aktörer som Arbetsförmedlingen förbättras.  En gemensam plan 
för etableringen ska tas fram.  
 
Arbetsmarknads-, gymnasie-  
och vuxenutbildningsnämnden  31 miljoner kr
Summa 31 miljoner kr
 

Omsorg om varandra 
 
Malmös socialtjänst beräknas ha en fortsatt hög belastning när det gäller arbetet med 
ensamkommande barn, men också andra Malmöbor i behov av stöd. Socialtjänstens 
möjlighet att behålla och rekrytera socionomer är därför avgörande för att möta 
befolkningsökningen i Malmö. 
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För att kunna göra ett kvalitativt arbete med människor i behov av stöd behöver 
socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen bli fler. Med kompetensutveckling, 
bättre introduktion av nyanställda, ett närvarande ledarskap och bättre löneutveckling ska 
Malmö stad bli en mer attraktiv arbetsgivare som behåller och kan nyrekrytera 
socialsekreterare. 
 
Sociala resursnämnden 20 miljoner kr 
SON Norr 15 miljoner kr 
SON Öster 17 miljoner kr
SON Söder 21 miljoner kr
SON Väster 13 miljoner kr 
SON Innerstaden 14 miljoner kr 
Överförmyndarnämnden 4 miljoner kr 
Summa 104 miljoner kr
 

Ett välkomnande Malmö 
 
Malmö har ett rikt förenings- och kulturliv. Det är en positiv kraft som främjar integration 
och motverkar diskriminering. Denna kraft ska tas tillvara.  
 
Det ska finnas ett kulturutbud som bjuder in och möjliggör delaktighet, alla barn och unga 
ska erbjudas en meningsfull fritid. Ett stärkt samarbete med civilsamhället är avgörande för 
att klara utmaningarna med en snabbt växande befolkning. 
 
Satsningar på mötesplatser skapar fler kontaktytor mellan nya och gamla Malmöbor och 
spontanaktiviteter gör det lättare att engagera sig.  
 
Kulturnämnden 1 miljoner kr 
Fritidsnämnden 0,5 miljoner kr 
Civilsamhället 1 miljoner kr 
Summa 2,5 miljoner kr
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EKONOMISK REDOGÖRELSE 

Ökat antal asylsökande hösten 2015  
Under hösten 2015 skedde en kraftig ökning av antalet människor på flykt som anlände till 
Malmö. Kommunen har i första hand ett åtagande för ensamkommande barn och 
ungdomar, men har också stöttat Migrationsverket i dess uppdrag att ta emot asylsökande 
vuxna och familjer. Malmö stad har också samverkat med en rad andra myndigheter för att 
hantera det stora antalet människor som anlänt till Malmö.  
 
När mottagandet var som störst i november 2015 fanns 2 200 ensamkommande barn och 
ungdomar i Malmö stads ankomstboenden i väntan på anvisning till andra kommuner. 
Under vintern har tillströmningen av människor på flykt avtagit och i dagsläget finns ungefär 
200 ensamkommande barn i ankomstboende i staden. Det går inte att med säkerhet säga vad 
som ligger bakom minskningen, men de nyligen införda ID-kontrollerna samt det kallare 
vädret kan vara bakomliggande orsaker. Hur situationen med ankommande asylsökande 
kommer att utvecklas under det närmsta året är osäkert, men det stora antalet människor på 
flykt som kommit till Malmö under hösten och vintern innebär förändrade förutsättningar 
för kommunens verksamheter framöver.  
 
Den 22 oktober presenterade Migrationsverket en ny verksamhets- och utgiftsprognos för 
2015. I den ger Migrationsverket sin analys av flyktingsituationen och ger en prognos över 
hur utvecklingen kan komma att se ut under 2015 och 2016 vad gäller antalet asylsökande 
och personer med uppehållstillstånd i Sverige.  

Kompletterad befolkningsprognos 
Till följd av Migrationsverkets nya prognos tog kommunen i december fram en 
kompletterande befolkningsprognos för de närmsta åren. I denna visas både de folkbokförda 
som ingår i officiell befolkningsstatistik och de asylsökande som, även om de inte är skrivna i 
kommunen, har rätt till kommunal service. 
 
Enligt den nya befolkningsprognosen beräknas invånarantalet öka med cirka 6 200 personer 
under 2016 och förväntas den 31 december 2016 att uppgå till cirka 330 200 invånare. Detta 
är cirka 1 000 fler än vad som beräknades i den befolkningsprognos som låg till grund för 
budget 2016. Utöver de folkbokförda beräknas 8 900 asylsökande vistas i Malmö under 
2016. 
 
I budgeten beräknas befolkningsunderlaget som ett genomsnitt av befolkningen vid årets 
början och dess slut. I tabellen nedan visas hur antalet invånare per åldersgrupp förändrats 
jämfört med den ursprungliga budgeten. 
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Statsbidrag  

Riktade statsbidrag för asylsökande och flyktingmottagning  
Migrationsverket har huvudansvaret för mottagande av asylsökande som kommer till 
Sverige. Kommunen har ansvar att ta emot och ordna boende för ensamkommande barn 
samt vid behov erbjuda stödinsatser enligt Socialtjänstlagen. Kommunen ska också utse en 
god man som kan företräda barnet. Asylsökande barn, oavsett om de är ensamkommande 
eller inte, har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som andra barn i Sverige.  
 
Om en person beviljas uppehållstillstånd övergår ansvaret från Migrationsverket till 
kommunen och andra myndigheter. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har kommunen 
ansvar för etableringsinsatser och samhällsorientering samt Sfi. Kommunen ska också vid 
behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Kommunen ansvarar för skola, förskola, 
barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för 
försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.  
 
Under asyltiden har kommunen rätt till ersättning från Migrationsverket framför allt för sina 
insatser för ensamkommande barn och skolgång för asylsökande barn. I vissa fall är 
ersättningen fast, till exempel en viss summa per barn och plats, och i andra fall betalas 
ersättning för redovisade kostnader. Rätten till ersättning regleras i huvudsak genom 
Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl, men även genom andra 
förordningar.  
 
För personer som beviljats uppehållstillstånd får kommunen vissa schablonersättningar 
under etableringstiden, de första två åren efter beviljat tillstånd. Kommunen kan också 
exempelvis söka ersättning för kostnader för varaktig vård och initiala kostnader för 
ekonomiskt bistånd. För ensamkommande barn har kommunen rätt till ersättning för 
boende fram till barnet blir 18 år och i vissa fall ändå upp till 21 års ålder. Rätten till 
ersättning regleras i huvudsak genom Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar, men även genom ett flertal andra förordningar.  
 
För 2016 har regeringen beslutat att höja schablonersättning för nyanlända, samtidigt har den 
prestationsbaserade ersättningen avskaffats. Ersättning för asylsökande barn i förskola och 

 NY 2016 2016 Förändring
0-år 5 373 5 358 15
1-5 år 23 137 23 062 75
6-15 år 33 401 33 186 215
16-19 år 11 958 11 868 90
20-64 år 203 220 202 540 680
65-79 år 35 784 35 764 20
80-w  år 14 253 14 253 0

Totalt 327 126 326 031 1 095

INVÅNARE BUDGET 2016, FÖRÄNDRING JÄMFÖRT 
MED URSPRUNGLIG BUDGET,                     
genomsnitt av 1/1 och 31/12
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skola höjs också med cirka 50 procent. I Malmö stad söks de riktade statsbidragen av 
nämnderna. 

Tillfälligt ekonomiskt stöd från staten för 2015 och 2016  
Under hösten 2015 antog Riksdagen Regeringens proposition om ändringar i statens budget 
för 2015 med anledning av den flyktingsituation som uppkommit under året. Beslutet 
innebar bland annat att 9,8 miljarder kronor tillfördes som tillfälligt stöd till kommuner och 
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet fördelades 
mellan kommunerna baserat på befolkning den 31 december 2014, antal asylsökande per den 
1 november 2015 samt antal nyanlända under januari-september 2015. Malmös andel av 
dessa medel blev 380 Mkr. Dessa medel får användas av kommunerna under 2015 och 2016.  
 
Kommunstyrelsen gav i december månad stadskontoret i uppdrag att ta fram en reviderad 
budget för år 2016. Med anledning av detta tog stadskontoret fram anvisningar för 
nämndernas rapportering till kommunstyrelsen gällande underlag till reviderad budget. Fokus 
i nämndens rapport är på de direkta och indirekta konsekvenser som uppstår till följd av ett 
ökat antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden 
under 2016. 
 
Detta ärende behandlar endast förändringar av nämndernas kommunbidrag och inte 
förändring av nämndernas investeringsram. Stadens investeringsintensiva nämnder, teknisk 
nämnd och servicenämnd, beskriver i sina rapporter vilken påverkan en ökad befolkning har 
på stadens investeringsbehov framöver i form av framtagande av byggklar mark för 
bostäder, kommunal service och företagsetablering, investeringar i lokaler för kommunal 
service samt investeringar i mobilitet och mötesplatser. Investeringsprocessen spänner över 
många år och nämndernas investeringsbehov kommer att behandlas i den kommande 
budgetprocessen för år 2017.  

Mål och uppdrag  
Nämnderna har ombetts att i rapporteringen göra en bedömning av huruvida möjligheterna 
att uppnå kommunfullmäktiges mål 2016 påverkas av flyktingsituationen och den ökade 
befolkningstillväxten.  
 
Nämnderna framhåller att det i nuläget är svårt att göra en heltäckande bedömning av 
konsekvenserna. De flesta nämnder menar dock att möjligheterna att nå målen kommer att 
påverkas, i olika hög utsträckning.  Behovet av samverkan mellan nämnder i Malmö stad, 
med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle poängteras.  
 
Skolnämnderna ser ett behov av att fokusera på kärnuppdraget och betonar att tillgången på 
lokaler och medarbetare är avgörande faktorer för att kunna uppnå målen. 
Även stadsområdena framhåller att måluppfyllelsen för de målområden som berör individ- 
och familjeomsorgen är beroende av möjligheter att rekrytera medarbetare i tillräcklig 
omfattning och med rätt kompetens. Stadsområdesnämnderna betonar också risken att 
fokus förskjuts från ett förebyggande och långsiktigt arbete och tidiga insatser till mer 
kortsiktiga insatser om inte resurstilldelningen ökar.  
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skola höjs också med cirka 50 procent. I Malmö stad söks de riktade statsbidragen av 
nämnderna. 

Tillfälligt ekonomiskt stöd från staten för 2015 och 2016  
Under hösten 2015 antog Riksdagen Regeringens proposition om ändringar i statens budget 
för 2015 med anledning av den flyktingsituation som uppkommit under året. Beslutet 
innebar bland annat att 9,8 miljarder kronor tillfördes som tillfälligt stöd till kommuner och 
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet fördelades 
mellan kommunerna baserat på befolkning den 31 december 2014, antal asylsökande per den 
1 november 2015 samt antal nyanlända under januari-september 2015. Malmös andel av 
dessa medel blev 380 Mkr. Dessa medel får användas av kommunerna under 2015 och 2016.  
 
Kommunstyrelsen gav i december månad stadskontoret i uppdrag att ta fram en reviderad 
budget för år 2016. Med anledning av detta tog stadskontoret fram anvisningar för 
nämndernas rapportering till kommunstyrelsen gällande underlag till reviderad budget. Fokus 
i nämndens rapport är på de direkta och indirekta konsekvenser som uppstår till följd av ett 
ökat antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden 
under 2016. 
 
Detta ärende behandlar endast förändringar av nämndernas kommunbidrag och inte 
förändring av nämndernas investeringsram. Stadens investeringsintensiva nämnder, teknisk 
nämnd och servicenämnd, beskriver i sina rapporter vilken påverkan en ökad befolkning har 
på stadens investeringsbehov framöver i form av framtagande av byggklar mark för 
bostäder, kommunal service och företagsetablering, investeringar i lokaler för kommunal 
service samt investeringar i mobilitet och mötesplatser. Investeringsprocessen spänner över 
många år och nämndernas investeringsbehov kommer att behandlas i den kommande 
budgetprocessen för år 2017.  

Mål och uppdrag  
Nämnderna har ombetts att i rapporteringen göra en bedömning av huruvida möjligheterna 
att uppnå kommunfullmäktiges mål 2016 påverkas av flyktingsituationen och den ökade 
befolkningstillväxten.  
 
Nämnderna framhåller att det i nuläget är svårt att göra en heltäckande bedömning av 
konsekvenserna. De flesta nämnder menar dock att möjligheterna att nå målen kommer att 
påverkas, i olika hög utsträckning.  Behovet av samverkan mellan nämnder i Malmö stad, 
med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle poängteras.  
 
Skolnämnderna ser ett behov av att fokusera på kärnuppdraget och betonar att tillgången på 
lokaler och medarbetare är avgörande faktorer för att kunna uppnå målen. 
Även stadsområdena framhåller att måluppfyllelsen för de målområden som berör individ- 
och familjeomsorgen är beroende av möjligheter att rekrytera medarbetare i tillräcklig 
omfattning och med rätt kompetens. Stadsområdesnämnderna betonar också risken att 
fokus förskjuts från ett förebyggande och långsiktigt arbete och tidiga insatser till mer 
kortsiktiga insatser om inte resurstilldelningen ökar.  
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Sociala resursnämnden gör bedömningen att den nya befolkningsprognosen inte kommer att 
påverka nämndens möjlighet att nå kommunfullmäktiges mål under 2016.  

Överförmyndarnämnden kommer att ha svårt uppnå kommunfullmäktiges mål inom 
målområde tre – En stad för barn och unga. 

Flera nämnder bedömer att de nämndsmål som är kopplade till hemlöshet kan vara svåra att 
uppnå. 

Kulturnämnden ser en svårighet i att nå de nämndsmål som är tätt kopplade till den 
demografiska utvecklingen och ser behov av att ytterligare prioritera det uppsökande arbetet.  
Fritidsnämnden bedömer att måluppfyllelsen under 2016 inte kommer att påverkas, men ser 
ingen möjlighet att tillgodose det långsiktiga utökade behovet av mötesplatser inom befintlig 
budgetram. 
 
För att möta det ökade behovet av bostäder, lokaler till den kommunala verksamheten och 
till företagsetableringar gör de tekniska nämnderna bedömningen att det krävs 
resursförstärkningar, omprioriteringar och att nya samarbetsformer kan utvecklas. 
De tekniska nämnderna (tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, 
servicenämnden) och dess förvaltningar kommer att utöka det samarbete kring gemensamma 
prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen som initierades under 2015. 
 
De uppdrag som kommunfullmäktige angivit i budget 2016 bedöms i de flesta fall inte 
påverkas av den ökande befolkningen. I de fall där arbetet med uppdraget har försvårats, så 
framhåller nämnderna samtidigt att arbetet kommer att prioriteras.  Undantaget är 
kommunstyrelsen som uttrycker ett behov av att förändra inriktningen på delar av de 
uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen.  Dessutom görs bedömningen att ett av 
uppdragen, att utreda systemet för uthyrning av skollokaler, eventuellt inte kommer att 
kunna slutföras under 2016.  
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Tilläggsbudget per nämnd  
 
Malmös andel av det tillfälliga ekonomiska stödet från staten uppgår till 380 Mkr för år 2015 
och 2016. Av resurserna avser 30 Mkr år 2015 och 350 Mkr år 2016. Totalt föreslås 274 Mkr 
fördelas som tilläggsbudget till nämnderna och 76 Mkr reserveras under kommunstyrelsens 
anslag till förfogande enligt nedanstående tabell: 
 

 
 
Då det tillfälliga statsbidraget endast avser år 2015 och 2016 måste kostnader förknippade 
med en ökad befolkningstillväxt under 2017 finansieras inom ordinarie budgetram. Den 
tilläggsbudget som nu fördelas till nämnderna ska därför ses som ett extra resurstillskott för 
innevarande år. Tilläggsbudgeten kommer inte att ingå i det s.k. BAS-alternativet inför 
beredningen av budget 2017. Den befolkningsökning som avser kommunmottagna kommer 
i stället att ingå i demografikompensationen i den mån ökningen även ingår i den nya 
befolkningsprognosen som tas fram under våren 2016. 
 
Nämnderna ansvarar för det ekonomiska resultat som uppkommer för år 2016 i enlighet 
med riktlinjerna för ekonomisk styrning. Vid eventuellt beslut om resultatöverföring till år 
2017 kommer tillskottet att beaktas.  

Uppföljning under 2016 
Med anledning av den stora osäkerheten i hur utvecklingen kommer att se ut under 2016 
behöver den följas noggrant under året så att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
fortlöpande kan få information om läget. Uppföljning av kostnader och ersättningar från 
Migrationsverket kommer att ske under året inom ramen för ordinarie uppföljning enligt 
anvisningar från stadskontoret.  

Miljönämnden 500
Stadsbyggnadsnämnden 4 000
Tekniska nämnden 2 000
Förskolenämnden 14 000
Grundskolenämnden 115 000
Arbetsmarknads- gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

31 000

Sociala resursnämnden 20 000
Stadsområdesnämnd Norr 15 000
Stadsområdesnämnd Öster 17 000
Stadsområdesnämnd Söder 21 000
Stadsområdesnämnd Väster 13 000
Stadsområdesnämnd Innerstaden 14 000
Överförmyndarnämnd 4 000
Kulturnämnd 1 000
Fritidsnämnd 500
Kommunstyrelsen 1 000
Kommunstyrelsen - civilsamhället 1 000
Reserv* 76 000
Summa 350 000
* Kommunstyrelsens anslag till förfogande 

TILLÄGGSBUDGET PER NÄMND 2016, TKR
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Bilaga 1 

Sammanställning av nämndernas äskanden inför 
tilläggsbudget 2016 med anledning av ny 
befolkningsprognos 
 
Nämndernas äskanden framgår av tabellen nedan. För stadsbyggnadsnämnden ingår det 
särskilda äskandet i ärende SBN-2015-1242 avseende kostnader för bostadsförsörjnings-
arbetet.  
 

 

Miljönämnden 2 100
Stadsbyggnadsnämnden* 5 360
Tekniska nämnden - fastighetskontoret 2 200
Tekniska nämnden - gatukontoret 1 800
Förskolenämnden 16 455
Grundskolenämnden 161 400
Arbetsmarknads- gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

42 225

Sociala resursnämnden 60 772
Stadsområdesnämnd Norr** 21 375
Stadsområdesnämnd Öster** 38 063
Stadsområdesnämnd Söder** 48 698
Stadsområdesnämnd Väster** 30 157
Stadsområdesnämnd Innerstaden** 30 800
Stadsområdesnämnder hemlöshet 75 416
Överförmyndarnämnd 4 480
Kulturnämnd 1 500
Fritidsnämnd 1 000
Revisorskollegiet 1 500
Kommunstyrelsen 2 000
Summa 547 301
* Ink lusive äskande 2 910 tk r i ärende SBN-2015-1242

** För stadsområdesnämnderna redovisas nämndens äskande exk lusive 

kostnader för hemlöshet. Kostnader för hemlöshet redovisas separat i tabellen.

ÄSKANDE PER NÄMND, TKR



16 Bihang 2016   Nr 803

 

Reviderad budget 2016 

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 
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1 Mål 

Med rådande situation och betydande volymökningar måste nämnden rikta sina resurser mot sitt 
grunduppdrag i kärnverksamheten. Det kräver prioriteringar. Nämnen har därför betydande svå-
righeter att leva upp till åtaganden som inte är direkt kopplade till grunduppdragen inom nämn-
dens verksamhetsområden. Nämnden kommer således inte kunna prioritera uppdrag utanför 
grunduppdragen om inte annan bedömning görs av kommunstyrelse/kommunfullmäktige. 

Bedömningar i denna reviderade nämndsbudget grundar sig på nu kända fakta. Det är av vikt att 
nämnen har möjlighet att återkomma om förutsättningarna och behoven förändras. 

  

  

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål påverkas inte 2016, då det ligger inom grund-
uppdragen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Nämndens arbete med uppdraget påverkas inte 2016, då det stärker verksamheternas arbete med 
grunduppdragen. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Det blir än viktigare att korta vägen från etablering till arbete. Därför måste samordningen dels 
med stadsområdena inom Malmö stad och dels med externa aktörer som Arbetsförmedlingen 
förbättras. För att klara detta komplexa uppdrag behöver förvaltningen förstärka sina planerings- 
och utredningsresurser. 

Bekymmersamt är att i nämndsbudget 2016 har en växling gjorts från gymnasial vuxenutbildning 
till svenska för invandrare. Det innebär en minskning av utbudet inom gymnasial vuxenutbildning 
som kan befaras negativt påverka möjligheterna på längre sikt till självförsörjning för Malmöbor. 
Prioriteringen har gjorts då sfi är lagstadgad verksamhet, vilket inte gymnasial vuxenutbildning är 
i samma omfattning. 
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1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Gymnasieutbildning 

Under 2015 har nämnden tillgodosett behoven av utbildning för asylsökande. Under 2016 pro-
gnostiseras en stor ökning av asylsökande inom 16-19 år samtidigt som tidigare anlända ungdo-
mar efter kort tid lämnar grundskolan för gymnasiestudier. 

Genomströmningen inom introduktionsprogrammet är sedan länge låg. Därför har i den beslu-
tade nämndsbudgeten för 2016 särskilt uppmärksammats behov av utveckling inom introdukt-
ionsprogrammen såväl som i mottagandet både vad gäller nyanlända elever och elever med låga 
meritvärden i syfte att öka genomströmningen och måluppfyllelsen. 

Med väsentligt ökade volymer av elever inom introduktionsprogrammen ansträngs verksamhet-
erna ytterligare. Huvudmannen har skyldighet att erbjuda språkintroduktion senast en månad 
efter det att en asylsökande ungdom under 18 år anmälts. Under denna månad ska test och kart-
läggning av ungdomens kunskaper påbörjas. 

Kompetensförsörjningen av lärare i svenska som andraspråk är den största utmaningen. Redan 
idag föreligger brist på behöriga lärare, inte minst inom svenska som andraspråk, vilket också i 
hög grad påverkar måluppfyllelsen. Omfattande rekryteringsinsatser av lärare och kompletterande 
personal har påbörjats och måste ytterligare förstärkas under 2016. Ekonomiskt utrymme måste 
skapas för att möjliggöra kontinuerlig rekrytering för att möta lagkrav och ständigt ökade behov 
av personal. 

Den reviderade befolkningsprognosen medför även utökade behov av sommarskola för nyan-
lända (språkintroduktion). Ekonomiskt utrymme måste skapas för att möta det utökade behovet 
under 2016. 

För att i någon mån förbättra rekryteringsläget avseende behöriga lärare ser förvaltningen behov 
av att ge ett uppdrag till Malmö högskola om särskild kompletterande pedagogisk utbildning av 
redan akademiskt utbildade. Vi avser därför att återkomma med mer preciserade beräkningar 
under våren för att uppdraget ska kunna starta till hösten. Det finns också behov av validering 
och kompletterande utbildning av lärare med utländsk examen. Ett samarbete med Arbetsför-
medlingen är under etablering. 

Med ökningen av antalet nyanlända elever uppstår även ökade och nya behov inom såväl den 
lokala som centrala elevhälsan. De mest akuta behoven finns inom den medicinska delen av elev-
hälsan i form av resurser för skolläkare och mottagningssköterska samt skolsköterskor. Skolla-
gens krav på att elevhälsan ska verka främjande och den grundläggande kvaliteten på medicinsk, 
psykosocial, psykologisk och specialpedagogisk verksamhet kan, om inte adekvata resurser till-
skjuts, försämras för alla elever. 

Vuxenutbildning 

Under 2015 har nämnden inom ramen för befintliga resurser strävat efter att tillgodose de ökade 
behoven av svenska för invandrare (sfi). Trots detta är kön till sfi fortsatt lång och de lagstadgade 
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kraven har varit svåra att upprätthålla, då huvudmannen har skyldighet att erbjuda sfi senast tre 
månader efter anmälan. Därför har en växling gjorts i Nämndsbudget 2016 till förmån för ökad 
volym av sfi på bekostnad av gymnasial vuxenutbildning. Med väsentligt ökade volymer av elever 
inom sfi ansträngs verksamheterna ytterligare. 

Den största utmaningen inom vuxenutbildningen är bristen på behöriga lärare inom sfi. Omfat-
tande rekryteringsinsatser av lärare och kompletterande personal har påbörjats och måste ytterli-
gare förstärkas under 2016. Ekonomiskt utrymme måste skapas för att möjliggöra kontinuerlig 
rekrytering för att möta lagkrav och ständigt ökade behov av personal. 

Nyanländas lärande på vetenskaplig grund 

För att möta utvecklingsbehoven och skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse, planeras 
tillsättning av en förvaltningsgemensam lektor för nyanländas lärande. 

  

1.3.2 Uppdrag - Skolnämnderna får i uppdrag att se över de administrativa uppgif-
ter som åläggs lärare och rektorer. 

Nämndens arbete med uppdraget påverkas inte 2016 då det stärker verksamheternas arbete med 
grunduppdragen. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål påverkas inte 2016 då det stärker verksamheter-
nas arbete med grunduppdragen. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål påverkas inte 2016, då det stärker verksamhet-
ernas arbete med grunduppdragen. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål påverkas inte 2016, då det stärker verksamhet-
enas arbete med grunduppdragen. 
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1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål påverkas inte 2016, då det stärker verksamhet-
ernas arbete med grunduppdragen. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål kommenteras under målområde 2 och 3. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

I Nämndsbudget 2016 har beslutats om att förvaltningen ska vara helt digitaliserad. Detta avser 
såväl pedagogiska som administrativa processer. Ekonomiskt utrymme måste skapas för att 
kunna tillhandahålla digitala lärverktyg för ökat antal elever och pedagogisk personal. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Ökningen av elever, framför allt inom språkintroduktion liksom av vuxenstuderande medför ett 
ökat behov av behöriga lärare. Förvaltningen kommer att ha små möjligheter att klara detta kom-
petensbehov de närmaste åren och därför kommer kompletterande kompetenser att anställas. 
Det ställer högre krav på lärare i allmänhet och på handledande lärare i synnerhet liksom på skol-
ledare. Förändringar i elevsammansättning kommer också att ställa höga krav på snabba omställ-
ningar och korta planeringsförutsättningar. Förvaltningen är medveten om den risk som förelig-
ger avseende arbetsbelastning och arbetsmiljö och avsätter resurser för att följa och i möjligaste 
mån motverka eventuella negativa konsekvenser. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Med utgångspunkt i rådande kompetensförsörjningsproblematik är det svårt att överblicka kon-
sekvenserna när det gäller påverkan på uppdraget, dock har förvaltningen hittills med några få 
undantag kunnat erbjuda heltidstjänstgöring när behovet aktualiserats. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Planerings- och utredningsresurser 

Det blir än viktigare att korta vägen från etablering till arbete. Därför måste samordningen dels 
med stadsområdena inom Malmö stad och dels med externa aktörer som Arbetsförmedlingen 
förbättras. För att klara detta komplexa uppdrag behöver förvaltningen förstärka sina planerings- 
och utredningsresurser motsvarande en tjänst, 750 tkr. 

Förstärkning HR 

Omfattande rekryterings- och utbildningsinsatser av lärare och kompletterande personal har på-
börjats och måste ytterligare förstärkas. För att klara detta krävs ytterligare en HR konsult, 
750 tkr. 

Sommarskola 

Den reviderade befolkningsprognosen medför även utökade behov av sommarskola för nyan-
lända (språkintroduktion). Ekonomiskt utrymme måste skapas för att möta det utökade behovet 
under 2016 motsvarande 1 000 tkr. 

Språkintroduktion 

Under 2016 påverkas behovet av språkintroduktion av det stora antalet asylsökande under slutet 
av 2015 samt det stora prognostiserade antalet asylsökande 2016. Kommunen har skyldighet att 
erbjuda plats inom en månad från det att en asylsökande ungdom under 18 år anmält sig till 
språkintroduktion. 

Antalet ungdomar inom språkintroduktionen är ca 200 fler den 15 december 2015 jämfört med 
15 december 2014. Organisationen är alltså ansträngd redan vid ingången till 2016. Utifrån den 
reviderade befolkningsprognosen förväntas en förtsatt ökning under 2016 av asylsökande inom 
åldersgruppen 16-19 år, utöver kommunmottagna. Ungdomar under 18 år är berättigade att på-
börja gymnasieskolans språkintroduktion. Av dessa antas 90% starta inom språkintroduktionen, 
med beräknad fördelning 250 elever under vårterminen och 500 elever under höstterminen. 

För att kunna ta emot denna snabba ökning av antal elever, samtidigt som skollagstiftningen 
skärps vad gäller kartläggning av de asylsökandes kunskaper krävs extra satsningar inom verk-
samheten. För att möta behovet av platser kommer även friskolor att erbjuda språkintroduktion, 
men kommunen ansvarar i huvudsak för test, kartläggning, vägledning och placering. En utök-
ning av tjänster, utöver undervisning inom språkintroduktionen, behöver därför göras med två 
tjänster, 1 500 tkr. Förstärkning för samordning av studiehandledning på modersmålet motsva-
rande en tjänst, 750 tkr. Detta har hittills kunnat lösas inom verksamheten, men med det stora 
antalet nya elever krävs resursförstärkning. 

Nyanländas lärande på vetenskaplig grund 

För att möta utvecklingsbehoven och skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse, planeras 
tillsättning av en förvaltningsgemensam lektor för nyanländas lärande, 500 tkr. 

Elevhälsa 
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Konsekvenserna för elevhälsan av ett kraftigt ökat antal elever inom språkintroduktion är av både 
direkt och indirekt art. För att möta det ökade behovet krävs ytterligare ekonomiska resurser för 
skolläkare, mottagningssköterska, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger. En 
påverkansfaktor är samarbetet med Region Skåne gällande provtagningar och behandling. 

Behovet av specialpedagoger med spetskompetens inom den centrala elevhälsan är stort då dessa 
kommer att behöva stödja pedagogerna ute på skolorna i arbetet med de nyanländas specifika 
förutsättningar för lärande. Många nyanlända elever lider av även psykisk ohälsa vilket medför 
behov av psykologiska och kurativa insatser. 

Ett observandum bör göras rörande kartläggningsbehovet av de elever som kan komma att place-
ras i gymnasiesärskolan även om omfattningen av detta är svårt att förutspå under första delen av 
2016. Förberedelser behöver göras för att ta emot elever med omfattande särskilda behov i gym-
nasiesärskolan. Behovet av psykologiskt, kurativ och specialpedagogisk kompetens kommer 
också att öka inom gymnasiesärskolan. 

Resursförstärkning krävs inom central elevhälsa motsvarande 2,5 tjänst, 2 000 tkr. 

Sfi och samhällsorientering  

Under 2016 påverkas framför allt svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Detta är 
beaktat i beslutad nämndsbudget 2016 genom en växling från gymnasial vuxenutbildning till 
svenska för invandrare med 16 400 tkr. Prioriteringen har gjorts då sfi är lagstadgad verksamhet, 
vilket inte gymnasial vuxenutbildning är i samma omfattning. Behovet av gymnasial vuxenutbild-
ning är dock fortsatt stort med tanke på malmöbornas relativt låga utbildningsnivå. För att kunna 
förverkliga de statliga ambitionerna vad gäller gymnasial vuxenutbildning, tillgodose malmöbor-
nas behov av denna utbildningsform samt korta vägen till självförsörjning krävs resurser som 
motsvarar växlingen på 16 400 tkr. 

Baserat på reviderad befolkningsprognos förväntas ytterligare cirka 600 personer tillkomma till 
nuvarande aktuell målgrupp för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Effekter på 
verksamheten förväntas framför allt under hösten 2016. 

Ytterligare resurser behöver tillföras sfi-verksamheten för att tillgodose de utökade behoven av-
seende sfi, motsvarande 50 helårsplatser. I bedömningen har aktuell handläggningstid på Migrat-
ionsverket samt kötid till utbildning i svenska för invandrare, beaktats. Resurser behöver även 
tillföras för att hantera mottagning och antagning till sfi motsvarande 0,5 tjänst, 375 tkr. 

Ovanstående utökning motsvarar en utökad kostnad om 2 000 tkr. 

Effekter på verksamheten kopplad till samhällsorientering förväntas framför allt under hösten 
2016.  Ytterligare resurser behöver tillföras verksamheten för att tillgodose de ökade behoven. 
Baserat på bedömning av den utökade målgruppen om cirka 600 personer, estimeras ytterligare 
resurser om ca 3 600 tkr behöva tillföras samhällsorienteringen under 2016. 

För att upprätthålla nivån av gymnasial vuxenutbildning behövs 16 400 tkr som kompensation 
för den växling i nämndsbudget 2016 som beskrivs ovan. 

PTSD-center 

Den reviderade befolkningsprognosen kommer sannolikt att innebära ett utökat behov av platser 
inom PTSD-center. Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka. 
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Jobb Malmö 

Utifrån Jobb Malmös uppdrag att arbeta med sfi studerande och elever i grundläggande svenska 
som andra språk kommer sannolikt behoven av arbetsmarknadsinsatser att öka ytterligare under 
andra halvan av 2016. Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 
Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Planerings- och utredningssekreterare för 
samverkan med stadsområden och AF.  -750 -750 

Återställande av gymnasial vuxenutbildnings-
volymer  -16 400 -16 400 

Förstärkning HR  -750 -750 

Lektor nyanländas lärande 170 -670 -500 

Förstärkt mottagning och antagning inom 
gymnasieskolan  -1 500 -1 500 

Sommarskola för nyanlända  -1 000 -1 000 

Samordning studiehandledning på modersmål  -750 -750 

Förstärkning av central elevhälsa  -2 000 -2 000 

Mottagning sfi  -375 -375 

Elevpeng språkintroduktion  helårsplatser 33 000 -45 600 -12 600 

Utökning 50 helårsplatser sfi  -2 000 -2 000 

Utökning samhällsorientering  -3 600 -3 600 

    

SUMMA 33 170 -75 395 -42 225 

I den reviderade befolkningsprognosen är antalet asylsökande i åldersgruppen 16-19 1650. År 2015 var motsvarande antal 890 vilket 
innebär en ökning om 760 ungdomar. Eftersom rättigheten att påbörja språkintroduktion gäller  fram till  18-årsdagen har 25 procent 
av 16-19-åringarna räknats bort. Av de kvarvarande beräknas 90 procent starta språkintroduktion. 
Hälften av eleverena antas börja successivt under vårterminen och hälften under höstterminen. 
Beräkningen grundas på statsbidraget från Migrationsverket på 110 080 kronor per elev och helår. 
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4 Särskild fråga från kommunstyrelsen 

I åldersgruppen 16-19 är ökningen av antalet kommunmottagna prognostiserat till 80 ungdomar. 
Av erfarenhet brukar dessa ungdomar ha stort intresse av att så fort som möjligt gå in i gymnasi-
estudier vilket innebär att de påbörjar språkintroduktion eller om de är över 18 år SFI. 

Av denna anledning hänförs inga av de 80 ungdomarna till kommunala aktivitetsansvaret. Det är 
mycket möjligt att någon av ungdomarna bör tillhöra gymnasiesärskolan. Detta kan dock inte ske 
förrän erforderliga utredningar gjorts, vilka är svåra att genomföra innan tillräckliga kunskaper i 
svenska uppnåtts hos ungdomen. Ett beslut om placering i gymnasiesärskola kommer av denna 
anledning troligtvis inte att kunna fattas inom det första skolåret, dvs först inför 2017. 
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1 Mål 

Förtroendenämndens mål, att bidra till kvalitetsutveckling inom stadens vård och omsorg, göra 
flera uppmärksamma på nämndens verksamhet och bibehålla och utveckla nämndens kunskaper 
inom vård och omsorg, påverkas inte direkt av den uppdaterade befolkningsprognosen. Eventu-
ellt kommer antalet synpunkter och behov av vägledning och information att öka i takt med att 
antalet invånare ökar. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Genom framförda synpunkter, som förmedlas till ansvarig vård- och omsorgsverksamhet, utgör 
Förtroendenämndens verksamhet en del av kvalitetsarbetet inom stadens vård- och omsorg. Bru-
kares och anhörigas erfarenheter och synpunkter kan på så sätt utgöra ett direkt bidrag till ut-
vecklingen av verksamheterna. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Förtroendenämndens verksamhet bedöms inte ha någon direkt påverkan på utvecklingen av ar-
betsmarknaden. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. Både brukare och anhöriga kan kontakta Förtroendenämnden för att 
framföra synpunkter. Ett av syftena med verksamheten är att framförda synpunkter ska bidra till 
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet inom området. Den som kontaktar kansliet kan också 
få vägledning och information om hur man kommer i kontakt med andra verksamheter och 
myndigheter. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Förtroendenämnden ger alla möjlighet att framföra synpunkter på den vård och omsorg som 
Malmö stad ansvarar för. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Förtroendenämnden tar emot synpunkter på den vård och omsorg som Malmö stad ansvarar för. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Förtroendenämnden bedriver en liten verksamhet. I den mån det görs inköp av varor eller tjäns-
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ter görs alltid överväganden kring miljö och hållbarhet. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Förtroendenämnden har en person anställd. Kompetensutveckling sker kontinuerligt och utifrån 
uppkomna behov. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Förtroendenämnden har en person anställd och hon arbetar heltid. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

I det fall antalet inkomna synpunkter blir fler och behovet av information och vägledning ökar, 
kommer arbetsbelastningen att öka. Sannolikt kommer det då att ta något längre tid att återföra 
informationen till vård- och omsorgsverksamheterna och att svara upp till den enskildes behov av 
att få svar på sina frågor eller vägledning till annan huvudman. 
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1 Mål 

I nuläget är det svårt att göra en heltäckande bedömning av de konsekvenser den ökade befolk-
ningstillväxten har på fritidsnämndens verksamhet. Konsekvenserna under 2016 bedöms dock bli 
begränsade och när det gäller konsekvenserna för perioden 2017 - 2022 återkommer nämnden 
med ny bedömning i sin budgetskrivelse 2017. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande har inga konsekvenser för 
nämndens möjligheter att utföra tilldelat uppdrag. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 
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1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Med en befolkningstillväxt följer ett krav på fritidsnämnden att medverka till ett ökat antal mötes-
tillfällen och mötesplatser för barn och ungdomar. Det gäller såväl idrottsytor som andra typer av 
föreningslokaler och anläggningar. Fritidsnämnden har ingen möjlighet att tillgodose det långsik-
tiga utökade behovet inom befintlig budgetram. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Nämndens möjlighet att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål under 2016 kommer 
inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 
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1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande har inga konsekvenser för 
nämndens möjligheter att utföra tilldelat uppdrag. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Fritidsaktiviteter 

Med anledning av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande ser 
nämnden ett ökat behov att anordna spontanaktiviteter, d.v.s. att tillsammans med föreningslivet 
anordna aktiviteter utan något krav på regelbunden träning och kunna delta utan krav på med-
lemskap. Under hösten 2015 har några föreningar med framgång anordnat aktiviteter som har 
varit riktade till ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden har tillhandahållit lokaler och 
gett föreningarna bidrag för deras ledarinsatser och eventuella materialkostnader. 

För att möjliggöra en utökning av antalet spontanaktiviteter behövs en förstärkning av nämndens 
bidragsbudget för 2016. 

Boenden för ensamkommande barn 

Under andra halvåret 2015 utnyttjades ett antal idrottsanläggningar till transitboende för ensam-
kommande barn. För närvarande är inga idrottsanläggningar aktuella såsom transitboende, men 
nämnden har fått uppdrag att ha två anläggningar i beredskap som med kort varsel kan tas i an-
språk vid ökat behov av tillfälliga platser för transitboende. 

Nämnden gör antagandet att idrottsanläggningar kommer endast i begränsad omfattning använ-
das som transitboende under 2016. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Fritidsaktiviteter 

Fritidsnämnden planerar att tillsammans med sex föreningar ((BK Fox, Malmö FBC, FC Rosen-
gård, Omega/Spelens hus, Heleneholms SK, Hela Malmö/Malbas) skapa möjlighet för ensam-
kommande barn och ungdomar att utöva någon fritidsaktivitet. Nämnden tillhandahåller lokaler 
och ger bidrag till föreningarna för deras ledarinsatser och materialåtgång. Det kan även bli aktu-
ellt att anordna särskild transport mellan transitboendet och idrottsanläggningen/mötesplatsen. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Fritidsaktiviteter 0 -1 000 -1 000 

SUMMA 0 -1 000 -1 000 
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Reviderad budget 2016 

Förskolenämnden 
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1 Mål 

Kommunfullmäktige har utifrån den kraftigt ökande flyktingströmmen som kommit till Sverige 
och i stor omfattning till Malmö under det gångna året begärt att få ett underlag till reviderad 
budget för 2016 av respektive nämnd. Den nya situationen i staden kan få konsekvenser för 
nämndernas möjligheter att uppnå kommunfullmäktiges mål och att utföra tilldelade uppdrag. 

Förskolenämnden kan konstatera att Malmös förskolor står inför utmaningar under 2016 men 
framför allt de kommande åren som en följd av befolkningsutvecklingen. Den kompletterade 
befolkningsprognosen 2016-2019 ser ut som följer för barn i åldersgruppen 1-5 år: 

 

I samband med nämndsbudget 2016 valde förskolenämnden att utvärdera hur nämndsmålen i 
budget 2015 formulerats både med hänsyn till hur de stödjer kommunfullmäktiges mål och hur 
tydligt målen är riktade mot dem som nämndens verksamhet är till för. Ambitionen var att for-
mulera nämndsmål som tydligare sätter barnet i fokus. Föreliggande revidering av nämndsbudget 
2016 har samma ambition som utgångsläge. 
 
I nämndsbudget 2016 klargörs att förskolenämndens viktigaste uppdrag de kommande åren är att 
skapa en likvärdig förskoleverksamhet med hög kvalitet. För att barn och ungdomar i Malmö ska 
ges goda förutsättningar och stå väl rustade inför framtiden krävs samverkan inom flera områden 
på flera olika nivåer. Uppdraget att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med hög kvalitet ge-
nomsyrar nämndens målsättningar även i föreliggande revidering. 

Kopplat till frågan om kvalitet och likvärdighet är förvaltningens förmåga att utnyttja resurserna 
rätt och anpassa förskolans organisation och arbetssätt efter de lokala förutsättningarna både på 
övergripande nivå men framför allt på enhetsnivå. Ytterst handlar det om att Malmös förskolor 
måste möta de krav som ställs på verksamheten som en följd av befolkningsutvecklingen i 
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Malmö. Förskolenämnden menar att detta är en ödesfråga inte enbart för förskolan utan även för 
Malmö stad som helhet. Det som sker på Malmös förskolor de kommande åren kommer att få 
konsekvenser långt framöver. 

För att bättre nå fram i de utmaningar som nämnts är det av stor vikt att Malmö stad med dess 
förvaltningar och andra myndigheter både regionalt och nationellt gemensamt samverkar, bidrar 
och underlättar för de kommande insatser som behövs för att kunna erbjuda en kvalitativ och 
likvärdig förskola i Malmö. De åtgärder och angelägenheter som berör förskolans verksamhet 
men som inte är nödvändiga att genomföra i detta läge från andra myndigheters sida kan i sam-
verkan senareläggas och en dialog förs mellan berörda myndigheter när insatsen kan påbörjas. 

En bärande slutsats i Malmökommissionen rapporter är att förskolan har långsiktiga positiva ef-
fekter på barns lärande och utveckling. Detta är en slutsats som får stöd även i annan förskole- 
och skolforskning. Förskolan har störst betydelse för barn vars föräldrar har begränsade socio- 
ekonomiska villkor och för utsatta barn. En förskola av god kvalitet verkar socialt utjämnande. 
Medarbetarens utbildning och kompetens framhålls som en avgörande framgångsfaktor. Även ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv har förskolan stor betydelse för att främja befolkningens hälsa. 

Förskolenämnden kommer att möta den kommande prognostiserade befolkningsutvecklingen, 
vilken inbegriper såväl kommunmottagna och asylsökande, genom ett fortsatt intensivt strategiskt 
arbete kring de tre prioriterade fokusområdena som har en bärighet på social hållbarhet: kvalitet 
och likvärdighet, ett fortsatt arbete med kompetensförsörjning och rekrytering samt en fortsatt 
kapacitetsutbyggnad av förskoleplatser. 

Nämndsbudget 2016 innebär högt ställda ambitioner både när det gäller lokal- och personalför-
sörjningen. Det är förskolenämndens bedömning att möjligheterna att uppnå de mål som rör 
förskolans lokaler och medarbetare kan komma att påverkas som en följd av befolkningsökning-
en. Det är främst arbetet inom målområdena 2, 5, 6 och 8 som påverkas av den nya situationen. 

En nyckelfråga när det gäller verksamhetens kvalitets- och likvärdighetskrav är det enskilda bar-
nets rätt till stöd utifrån sina egna förutsättningar och behov. För förskolans del handlar det om 
att anpassa arbetet i barngrupperna och uppmärksamma barnets behov vilket påverkar arbetet 
inom målområde 5. 

Vad avser uppdragen är det framför allt utförandet under målområde 1 och 3 som kan påverkas 
av den nya situationen. 
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1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Med hänvisning till de prognostiserade förändringarna i Malmös befolkningsutveckling och ök-
ningen av antalet asylsökande barn och föräldrar ser förskolenämnden ett behov av ytterligare 
satsningar på öppen förskoleverksamhet. Det gäller både nyetablering och förstärkning av redan 
befintlig verksamhet. Förskolenämnden menar att familjecentralerna i Malmö bör kunna fungera 
som plattformar för ett fördjupat samarbete mellan förskolan, stadsområdena och även Region 
Skåne när det gäller de asylsökande barnen. För att fokusera arbetet krävs särskilda satsningar på 
förstärkta samarbetsstrukturer. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Att förskoleutbyggnaden kan genomföras i en sådan takt att barnfamiljerna i Malmö erbjuds för-
skoleplats i den omfattning som behövs för att bidra till deras förutsättningar till självförsörjning 
är viktigare än någonsin när än fler av nämnda barnfamiljer är nyanlända. En försening av möjlig 
förskoleplacering med hänvisning till platsbrist får direkta följder för föräldrarnas möjlighet till 
SFI-undervisning och inträde på arbetsmarknaden. Förskoleutbyggnaden måste möta det faktiska 
behovet, varför förskolenämnden kommer att beställa förskoleplatser motsvarande det ökade 
behovet. Det är mycket angeläget att övriga berörda nämnder och förvaltningar, så som tekniska 
nämnden med fastighetskontoret, stadsbyggnadsnämnden med stadsbyggnadskontoret och ser-
vicenämnden med serviceförvaltningen, arbetar aktivt och målinriktat med lokalförsörjningen och 
effektueringen av förskoleförvaltningens behovsplanering. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

1.3.2 Uppdrag - Skolnämnderna får i uppdrag att se över de administrativa uppgif-
ter som åläggs lärare och rektorer. 

En central del av organisationsutvecklingen (se vidare avsnitt kvalitet i verksamheten) handlar om 
att förstärka det nära ledarskapet för att på så sätt skapa större handlingsutrymme för förskole-
cheferna att arbeta med det pedagogiska uppdraget i enlighet med skollagens och läroplanens 
intentioner. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Många av de nyanlända barnen bär sannolikt med sig upplevelser som påverkar såväl barnen 
själva som deras familjer. Förvaltningen som helhet men framför allt de förskolor som tar emot 
nyanlända barn behöver säkra kompetens och tillräckliga resurser för att möta dessa barns för-
väntade behov av utökat stöd och resurser. Förskolenämnden gör bedömningen att det under 
2016, men framför allt de kommande åren, kommer att krävas extra resurser och ytterligare insat-
ser för att tillgodose detta behov. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

För att öka tillgängligheten, säkra kvalitén i verksamheten och ge de nyanlända barnen och famil-
jerna ett positivt första möte med förskolan ser förskolenämnden ett behov av resursförstärkning 
för insatser i samband med barnens första tid i förskolan, särskilda informationsinsatser och ett 
utökat samarbete med övriga aktörer till exempel stadsområdena. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

För att lyckas bygga ut Malmös förskoleplatser i den omfattning och takt som krävs är det ange-
läget att samtliga berörda nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen arbetar aktivt 
och målinriktat med effektuering av förskoleförvaltningens lokalplanering. Konstruktiv samver-
kan och en tydlig och effektiv process där samtliga berörda nämnder och förvaltningar gemen-
samt verkar för att det ska finnas kvalitativa förskoleplatser till alla barn är nödvändig. 
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1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Förskolenämnden ska fortsätta att följa Malmö stads gemensamma riktlinjer för önskad tjänstgö-
ringsgrad och informera medarbetare och nyanställda om möjligheten. Uppföljning sker genom 
redogörelse av antalet medarbetare som anmält önskad tjänstgöringsgrad i förhållande till hur 
många som fått ändrad tjänstgöringsgrad enligt önskemål. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Kvalitet i verksamheten 

Alla barns rätt till stöd – vidgat fokus för att möta en allt större andel barn till nyanlända på kommunens för-
skolor  

En nyckelfråga när det gäller verksamhetens kvalitets- och likvärdighetskrav är det enskilda bar-
nets rätt till stöd utifrån sina egna förutsättningar och behov. För förskolans del handlar det om 
att anpassa arbetet i barngrupperna för att kunna möta alla barns behov och rätt till stöd. 
 
Under 2016 kommer särskilt fokus att riktas på förskolornas arbete med barn i behov av särskilt 
stöd. Arbetet kommer att ske inom ramen för ett förvaltningsgemensamt utvecklingsområde ru-
bricerat ”Alla barns rätt till stöd”. Sannolikt bär många barn i nyanlända familjer på svåra trauma-
tiska upplevelser. Förvaltningen som helhet, men framför allt de förskolor som tar emot de här 
barnen, behöver ha tillräckliga resurser och tillgång till kompetens och handledning för att möta 
dessa barn och familjer. Förskolenämnden menar, med hänvisning till de den prognostiserade 
befolkningsutvecklingen, att det är nödvändigt att det förvaltningsgemensamma utvecklingsom-
rådet vidgas till att omfatta även nyanlända barn. Troligen har en större del av dessa komplicerade 
behov som kräver utökat stöd, särskild personalkompetens och ökade resurser. För att kunna 
genomföra nödvändigt utvecklingsarbete, att anpassa verksamheten efter en allt större andel barn 
till nyanlända, kommer det att krävas extra resurser och ytterligare insatser både på huvudmanna-
nivå och på enhetsnivå. På en övergripande nivå ser förskolenämnden ett behov av en förstärkt 
samordningsfunktion. 
 
För att kunna genomföra nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser och optimera verksamhetens 
bemanning krävs att en förvaltningsövergripande inventering görs omgående, dels för att kart-
lägga de barn som redan finns på kommunens förskolor, men även för att lokalisera medarbetare 
med väsentliga erfarenheter från arbete med barn till nyanlända och den kompetens som redan 
finns i organisationen. 
 
Ökningen av andelen barn till nyanlända beräknas få begränsad effekt under 2016. Trots detta 
behöver arbetet med kompetensförstärkning och kompetenshöjande insatser påbörjas omgående 
för att möta ett ökat behov de kommande åren. Det är framför allt insatser i form av handledning 
och stöd för medarbetare samt förstärkning av det specialpedagogiska stödet på de förskolor där 
de nyanlända barnen har fått sin placering. Förskolenämnden gör bedömningen att det kommer 
att behövas fler specialpedagoger i organisationen. Vidare behövs särskilda insatser för att stärka 
specialpedagogernas kompetens när det gäller arbete med barn som bär på traumatiska upplevel-
ser och arbete med barn till nyanlända föräldrar i största allmänhet. Det kommer även att behö-
vas komptensutvecklingsinsatser av mer generell karaktär för att säkra kompetensen på alla nivåer 
i organisationen. Viss resursförstärkning beräknas även att behövas i samband med inskolning, 
särskilt anpassade informationsinsatser och förstärkt samarbete med stadsområdena samt att nå 
ut till hela stadens nätverk. 

Utöver det specialpedagogiska stödet ser förskolenämnden ett behov att förstärka organisation-
ens psykologteam. 

Öppen verksamhet 

Förskolenämnden ser behov av att öppna en ny öppen förskola med inriktning mot nyanlända 
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och asylsökande barn. 

Verksamheten ska introducera nyanlända barn och föräldrar till den ordinarie förskoleverksam-
heten och bistå med hjälp och information kring regler, ansökan, inskolning etc. Verksamheten 
kommer att bemannas med tre heltidstjänster varav två förskollärare. Förskoleförvaltningen före-
slår att verksamheten ska bidra med pedagogisk verksamhet till barn och med riktad samhällsin-
formation till de vuxna besökarna. Förslag på samverkanspartners för samhällsinformation är; 
ordinarie förskoleverksamhet, ordinarie öppna förskolor, Medborgarservice, Svenska för invand-
rare (SFI), Invandrarservice, Migrationsverket, Barnhälsovården, Barnmorskemottagning, etc. 
Verksamheten kan med fördel vara samlokaliserad med socialtjänst, Barnmorskemottagning och 
Barnhälsovård som en del i familjecentral. 

Förskoleförvaltningen kommer att öka det specialpedagogiska och psykologiska stödet till kom-
munens öppna förskoleverksamhet som idag möter nyanlända och asylsökande familjer. 

Barngruppernas storlek 

Utifrån den befintliga lokalförsörjningsplanen finns en påtaglig risk från 2017 och framåt, att till-
gången till lokaler inte möter det ökande behovet av förskoleplatser. Detta kan innebära en utök-
ning av barngruppernas storlek vilket kan påverka kvaliteten i verksamheten. Forskning visar att 
välutbildad personal är den viktigaste faktorn när det handlar om att erbjuda en förskola av god 
kvalitet som påverkar barns utveckling på ett positivt sätt. Samtidigt har gruppens storlek och 
sammansättning stor betydelse för yngre barn och barn i behov av särskilt stöd som tenderar att 
få mer ut av små grupper där de får större möjligheter till uppmärksamhet och nära interaktioner 
med personalen. Att tillskapa tillräckligt med förskolelokaler för att kunna erbjuda plats inom 
lagstadgad tid ställer därför höga krav på samverkan och målinriktat arbete inom och mellan be-
rörda förvaltningar i Malmö stad. 

Ansökningar om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för bidragsåret 2016-2017, ska 
skickas till Skolverket senast den 31 mars 2016. Bidraget ska, i enlighet med regelverket, användas 
till att antingen minska barngruppernas storlek eller motverka en ökning av barngruppernas stor-
lek. Den förändrade befolkningsprognosen för perioden 2016-2019, och de konsekvenser denna 
kan komma att få, riskerar att påverka förskoleförvaltningens möjligheter att uppfylla kraven för 
att ta del av statsbidraget i dess nuvarande utformning i negativ riktning. 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och ele-
vers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö säkerställs. Malmö stads förskolor kommer att 
granskas av Skolinspektion hösten 2016 inom ramen för regelbunden tillsyn. 

Myndighetskrav 

Skollag, läroplan, allmänna råd för förskolan, allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete och 
allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ställer tydliga krav på 
verksamheten i förskolan. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan 
ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker 
genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att 
skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Myndighetskraven 
är omfattande. För att inte tappa fart i det pågående utvecklingsarbetet att erbjuda förskola av 
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god kvalitet till alla barn, vill förskolenämnden särskilt lyfta fram vikten av att alla stadens för-
valtningar bidrar inom sina ansvarsområden till positiv utveckling av förskoleverksamheten. 

Utveckling och förstärkning av ledningsorganisationen 

Det övergripande syftet med den pågående organisationsutvecklingen är att medarbetarna ska få 
stöd och ledning i vardagen samt att förskolecheferna ska få bättre förutsättningar att uppfylla sitt 
uppdrag. En administrativ funktion inrättas på varje förskoleenhet för att avlasta förskolläraren 
och annan personal så att dessa kan fokusera på arbetet i barngruppen. Denna funktion kan även 
bidra till att förskolläraren och förskolechefen fullt ut ska kunna engagera sig i det pedagogiska 
ledarskapet. Det är viktigt att intentionerna med organisationsutvecklingen får fullt genomslag. 

Kompetensförsörjning och rekrytering 

Den reviderade befolkningsprognosen innebär en ökning av platsbehovet med cirka100 platser 
för 2016. Med nuvarande personaltäthet kommer behovet av personal därmed att öka med cirka 
25 medarbetare utöver tidigare befolkningsprognos. Utifrån den reviderade befolkningsprogno-
sen kommer behovet av personal att öka med totalt 200 medarbetare i förskolorna under 2016-
2019. 

Förskolenämndens ordinarie rekryteringsbehov under perioden 2016-2020 beräknas vara ca 1 000 
medarbetare per år varav 500 är förskollärare. För att klara ambitionen i kompetensförsörjnings-
strategin när det gäller andelen förskollärare 55 procent år 2015 och 65 procent år 2020 skulle 
förvaltningen behöva rekrytera istället ca 1 000 förskollärare bara under 2016 och totalt ca 3 500 
under perioden 2016-2020. Den årliga rekryteringen har de senaste åren uppgått till ca 150 – 200 
förskollärare. Detta beror i stort utsträckning på att det sedan ett antal år tillbaka råder stor brist 
på förskollärare både nationellt och regionalt. Samtidigt har behovet av förskoleplatser ökat be-
tydligt. Detta innebär att andelen förskollärare har minskat och uppgår 2015 till ca 40 procent. 
Antalet anställda förskollärare är relativt konstant. 

Den nya befolkningsprognosen innebär i det perspektivet en marginell ökning av rekryteringsbe-
hovet när det gäller förskollärare. För att klara den utökade bemanningen ökar behovet av att 
rekrytera barnskötare och pedagoger. 

Grundskoleverksamhetens ökade behov av medarbetare i Malmö och i grannkommunerna kan 
innebära en ökad konkurrens och ytterligare ökad brist på förskollärare inom förskoleförvaltning-
en. Det ställer krav på att kunna erbjuda attraktiv arbetsmiljö och löner. Förskolenämnden menar 
också att det behövs möjlighet för förskollärare att kunna fortsätta tjänstgöra efter fyllda 67 år. 
Dagens riktlinjer medger inte detta och behöver därmed ses över. 

Den ovan beskrivna situationen ställer krav på att förvaltningen har möjligheter att rekrytera 
barnskötare och pedagoger. I dagsläget är antalet studerande på barn- och fritidsprogrammet i 
Malmö för få i förhållande till behovet. Varje år går endast ca 50 elever ut programmet på Värn-
hemsskolan och Malmö lärlingscenter. Utöver detta tillkommer ca 25 elever från Praktiska gym-
nasiet. Förskolenämnden anser därför att utbildningsplatserna behöver utökas väsentligt. 

Förskolenämnden har idag ca 2 100 månadsavlönade barnskötare. Förvaltningen bedömer att 
ca 500 av dessa saknar formell utbildning. Utifrån den nuvarande och kommande kompetensför-
sörjningssituationen för förskollärare är det än viktigare att säkerställa verksamhetens kvalitet och 
arbetsmiljö genom att säkerställa barnskötargruppens kompetens genom bland annat validering 
för de som saknar barnskötarutbildning. Förvaltningen behöver därför resurser för att kunna 
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erbjuda validering och kompletterande utbildning och i viss mån lön under dessa insatser. 

Kompetensinsatsen bedöms kunna påbörjas under 2016 med 50 medarbetare och genomföras 
under en femårsperiod. Utbildningsinsatsen förutsätter att Vägledningscentrum på arbetsmark-
nads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har möjlighet att tillhandahålla utbildnings-
platser för att kunna tillgodose behovet. 

Under 2015 har HR-avdelningen startat upp rekrytering- och kompetensförsörjningsenheten som 
arbetar som stöd till verksamheterna när det gäller rekrytering och employer branding. 

Kapacitet – behov av förskoleplatser 

I den ursprungliga internbudgeten för 2016 aviserades ett utbyggnadsbehov av Malmös förskole-
platser med cirka 850 nettoplatser. Detta behov är den sammanvägda summan av den prognosti-
serade befolkningsutvecklingen, bedömningen av befintliga lokalers livslängd och hantering av 
kända platsbegränsande myndighetsförlägganden. I och med den uppräknade befolkningsprogno-
sen med fler barn i förskoleålder fram till 2019 jämfört med befintlig prognos bedöms denna 
utbyggnadstakt vara otillräcklig. Förskoleverksamheten har under tiotalet år hanterat en kraftig 
behovsökning genom lokaleffektiviseringar och intensiv utbyggnad. En effekt av detta är att det 
befintliga lokalbeståndet är maximalt utnyttjat och inte ger utrymme för ytterligare lokaleffektivi-
sering. Kapacitetsutredningen som presenteras för kommunstyrelsen i början av 2016 visar att 
Malmö stads förskolor är väl nyttjade och effektivt använder tilldelad kapacitet. Mer kapacitet i 
befintligt bestånd finns därmed inte att hämta. 

Det är därför av yttersta vikt att utbyggnadstakten avseende förskoleplatser intensifieras under de 
kommande åren. 

Viktigt att poängtera i sammanhanget är också att angiven prognos enbart sträcker sig över sta-
den som helhet, och inte ger möjlighet att i planeringen ta hänsyn till de redan påtagliga geogra-
fiska obalanser som föreligger avseende förskolelokalernas placering i staden, vilket kan innebära 
ökade svårigheter att erbjuda förskoleplatser enligt föräldrars önskemål i allt större utsträckning. 

Ytterligare en utmaning värd att nämna är att efterfrågan på paviljonger ökat kraftigt på grund av 
den situation med snabb tillströmning av flyktingar som landet i allmänhet och Malmö i synner-
het upplevt under 2015. Det innebär att möjligheten till paviljonglösningar för förskoleverksam-
het blir begränsat och planeringen, för tillfälliga lösningar, riskerar därmed att inskränkas till loka-
ler med sämre förutsättningar för pedagogisk verksamhet. 

Förskolenämnden kommer att beställa nya förskoleplatser motsvarande det ökade behovet. Det 
intensifierade arbetet med lokalplanering och utbyggnad kommer att kräva att förskolenämnden 
och förskoleförvaltningen samt övriga berörda nämnder och förvaltningar, så som tekniska 
nämnden med fastighetskontoret, stadsbyggnadsnämnden med stadsbyggnadskontoret och ser-
vicenämnden med serviceförvaltningen, arbetar aktivt och målinriktat med lokalförsörjningen och 
effektueringen av förskoleförvaltningens utbyggnad. Även gatukontoret, miljöförvaltningen samt 
tekniska nämnden och miljönämnden är viktiga aktörer. Konstruktiv samverkan och en tydlig 
och effektiv process där alla berörda nämnder och förvaltningar gemensamt verkar för att det ska 
finnas kvalitativa förskoleplatser till alla barn är nödvändig. Inte minst är det väsentligt att motta-
garna av de beställningar som läggs är väl rustade för att hantera effektueringen av desamma. Här 
är det främst fastighetskontoret, genom LiMa, samt Stadsfastigheter, i den mån nybeställningarna 
ska hanteras inom den kommunala ramen, som berörs. Även stadsbyggnadskontoret och fastig-
hetskontorets övriga delar är dock viktiga i sammanhanget avseende exempelvis markanvisningar, 
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produktion av detaljplaner samt bygglovshantering. Förskolenämnden bedömer det också, i 
sammanhanget, som nödvändigt att utveckla samarbetet med privata fastighetsägare, men även 
byggbolag; dels för att kunna intensifiera utbyggnadstakten, dels för att kommunen på sikt ska 
kunna hålla en rimlig investeringsnivå. 

I takt med att förtätningen i staden tilltar begränsas de ytor som kan användas för förskoleetable-
ringar. De riktvärden för ytmått som tillsynsmyndigheterna hänvisar till kommer, i rådande situat-
ion, därmed inte alltid att kunna uppnås. Likväl kommer staden inte att kunna ha lika höga ambit-
ioner avseende nivåerna på marksanering framöver. Hälsoskyddet måste prioriteras framför totalt 
markmiljöskydd och hanteringen av exempelvis förlängning av bygglov måste ta hänsyn till det 
omfattande behovet av förskoleplatser. Detta kan vidare innebära att en del lokaler inte uppfyller 
samtliga tekniska krav avseende inomhusmiljön. Förskolenämnden bedömer detta vara fullt möj-
ligt utan att äventyra varken barnens hälsa eller verksamhetens kvalitet. 

Förskolenämnden vill poängtera att reella möjligheter finns att hantera stora delar av det behov 
av förskoleplatser som finns, förutsatt att samtliga inblandade parter är beredda att prioritera till 
förmån för förskoleutbyggnaden. Exempelvis ställer sig förskoleförvaltningen positiv till att 
pröva ett koncept med en förskola för 300 - 400 barn, utefter förskolan Margarinfabriken i Oslo 
som inspirationskälla. Det ställer dock krav på en stadsplanering där en tillräckligt stor tomtyta 
avsätts för ändamålet, samt att även inblandade tillsynsmyndigheter är beredda att pröva nya lös-
ningar; det vill säga ett transparent och nära samarbete mellan samtliga aktörer i lokalförsörj-
ningsprocessen. En tänkbar lösning kan vara Limhamns IP och andra tänkbara lösningar är om-
prioriteringar av strategiska ytor såsom Galjonen i Västra Hamnen och Norra Sorgenfri. Lika 
viktigt som ett nära och konstruktivt samarbete är tidsaspekten. Planeringen för ovan nämnda 
förslag måste komma igång omgående för att kunna möta befolkningsökningen. 

Föräldrars möjlighet till 30timmar/veckan 

Enligt skollagen har barn till vårdnadshavare som är föräldralediga rätt till förskola motsvarande 
15 timmar i veckan. För att främja alla barns utveckling har förskolenämnden sedan 2013 en utta-
lad målsättning att erbjuda förskola 30 timmar/veckan för denna grupp så fort detta kan göras 
utan negativa konsekvenser för kvalitén i verksamheten i form av större barngrupper eller lokal-
brist. Att erbjuda barn till föräldralediga förskola 30 timmar/veckan skulle innebära ett ökat be-
hov om ca 400-500 förskoleplatser per år utöver vad som nu prognostiserats. Med hänsyn till den 
nu redan ansträngda utbyggnaden av förskoleplatser är därför bedömningen att det inte kommer 
att vara möjligt för förskolenämnden att med bibehållen kvalitet erbjuda förskola 30 tim-
mar/veckan för barn till föräldralediga förrän tidigast 2020. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Enligt den reviderade befolkningsprognosen kommer antalet kommunmottagna barn i åldrarna 
1-5 år öka utöver tidigare prognos med 40 barn per den 31 december 2015 och med ytterligare 70 
barn till den 31 december 2016. Detta ger en genomsnittlig ökning under budgetåret på 75 barn i 
befolkningen. I internbudget 2016 var kompensationen 111 376 kr per barn i befolkningen. Detta 
bör ge ca 8,4 Mkr i demografikompensation för de 75 tillkommande barnen. Dessa kommunmot-
tagna barn blir nämnden kompenserad för enligt gällande regelverk och kostnader för dessa äskas 
därför ej i detta ärende. 

För de asylsökande barnen, som inte räknas in i de kommunmottagna, består den genomsnittliga 
ökningen i åldersgruppen 1-5 år under budgetåret 2016 av 275 barn. Av dessa uppskattas cirka 
20 %, 55 stycken, ha en plats i ordinarie förskoleverksamhet. Med samma kompensation per barn 
som demografikompensationen i internbudget 2016 ger detta 6,1 Mkr. 

Kopplat till de asylsökande barnen uppstår en merkostnad i verksamheten bland annat i form av 
resursförstärkningar vid inskolning, informationsinsatser och tolkkostnader. Dessa merkostnader 
beräknas till 33 000 kronor per barn och år. Merkostnaderna för dessa 55 barn blir därför totalt 
1,8 Mkr. På en övergripande nivå ser förskolenämnden ett behov av en förstärkt samordnings-
funktion till en kostnad av 0,4 Mkr. 

Kostnaderna för den nya planerade öppna förskolan beräknas på helår till 2,2 Mkr där merparten 
av kostnaderna är personalkostnader för drygt 3 tjänster. Utöver detta sker en förstärkning i form 
av 1 psykolog och 1 specialpedagog som kopplas till alla de kommunala öppna förskolorna vilket 
ger en kostnad om 1,2 Mkr om året. Dessa åtgärder förväntas komma igång under året och en 
beräknad total tillkommande kostnad för de öppna förskolorna blir därför 2,6 Mkr. 

Förstärkningar i organisationen kring specialpedagoger och psykologer som arbetar mot de ordi-
narie kommunala förskolorna behöver ske för att möta det ökade behov av handledning och stöd 
för befintlig personal. Här uppskattas behovet vara fyra tjänster med start i april till en kostnad av 
1,8 Mkr. 

Att påbörja valideringen av de barnskötare som saknar formell utbildning bedöms kunna påbör-
jas under 2016 med 50 medarbetare. Den beräknade kostnaden för åtta veckors validering är 
80 tkr per plats vilket innefattar såväl lönekostnader som utbildningskostnad. Detta innebär en 
total kostnad för nämnden på 4 Mkr under 2016. 

Då kostnaderna i den kommunala förskoleverksamheten ökar ska även de fristående verksamhet-
erna kompenseras för detta. Detta motsvarar en kostnad på 1,3 Mkr inklusive ersättning för ad-
ministration och moms. 

Totalt innebär detta beräknade kostnader under 2016 för förskoleförvaltningen om 18 Mkr, se 
nedanstående sammanställning. 

Statsbidragsintäkt 

För de asylsökande barnen i den kommunala verksamheten kan statsbidrag sökas för åldergrup-
pen 3-5 år. Statsbidraget är 60 800 kr per barn om året, från hösten de fyller 3 år. Av de 55 be-
räknade asylsökande barnen i verksamheten antas, baserat på den befintliga åldersstukturen i för-
valtningen, cirka 50 % vara i denna ålder. Enligt uppsatta redovisningsriktlinjer kring dessa stats-
bidrag ska intäkterna beräknas till 90 %. Detta ger en förväntad statsbidragsintäkt på ca 1,6 Mkr. 
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Total begäran om förändrat kommunbidrag för förskolenämnden uppgår till 16,5 Mkr. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Kostnader asylsökande barn i förskola 1 587 -6 126 -4 539 

Merkostnad asylsökande  -1 815 -1 815 

Förstärkt samordningsfunktion  -427 -427 

Öppen förskola  -2 553 -2 553 

Förstärkning stöd verksamheten  -1 815 -1 815 

Validering barnskötare  -4 000 -4 000 

Kompensation fristående verksamhet  -1 306 -1 306 

SUMMA 1 587 -18 042 -16 455 
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1 Mål 

Kommunfullmäktige har all anledning att se över och prioritera mellan sina tidigare antagna mål. 
Grundskolenämnden och stadens skolor har dock ingen möjlighet att prioritera bort något inom 
skollagens uppdrag till skolan att ge alla elever stöd och stimulans så att de uppnår skolans mål 
och utvecklas så långt som möjligt. Enligt skollagen ansvarar skolan för att eleverna inhämtar och 
utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Utbildningen ska 
främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I samarbete med hemmen, ska 
utbildningen främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. 

Skollagen kompletteras med läroplaner (en för förskoleklass, grundskola och fritidshem samt en 
för grundsärskola) samt kursplaner inom samtliga ämnen. Läro- och kursplaner anger vad skolan 
ska se till att eleverna har lärt sig när de slutar tredje, sjätte samt nionde klass. Skollag, läroplaner 
och kursplaner gäller samtliga skolor och medger inga undantag. Varken grundskolenämnden 
eller Malmös skolor har rätt att ompröva de nationella styrdokumenten och ange någon annan 
ambitionsnivå. 

Grundskolenämnden menar dock att det troligen kommer att bli svårare framöver att leva upp till 
de mål som nämnden har satt för verksamheten. I nuvarande situation med en historiskt stor 
elevökning, där större delen av den tillkommande ökningen består av elever med annat 
modersmål och varierande skolbakgrund, har förutsättningarna för att genomföra skollagens 
uppdrag på bästa sätt utifrån varje elevs förutsättningar kraftigt försvårats. Grundskolenämnden 
måste nu, än tydligare än tidigare, prioritera och fokusera. Nämnden kommer att kraftsamla inom 
kommunfullmäktiges tredje målområde och verka för att på bästa möjliga sätt bidra till att 
Malmös barn och unga får det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga 
och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Andra målområden, uppdrag och 
insatser kommer att behöva nedprioriteras. Grundskolenämnden räknar med 
kommunfullmäktiges och övriga nämnders förståelse och stöd för att nämnden kraftsamlar inom 
kärnuppdraget och lämnar övriga delar av det kommunala uppdraget till andra nämnder. 
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1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, 
antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande 
arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

När prioriteringar är nödvändiga, som under rådande omständigheter, är det självklart att 
grundskolenämnden i första hand inriktar sitt arbete på att bidra till att Malmös barn och unga 
ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika 
förhållanden och utveckla sin fulla potential. 

Även vid en tydlig fokusering där hela organisationen kraftsamlar, kommer grundskolenämnden 
troligen att ha mycket svårt att fullt ut bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämnden hoppas 
därför på fullmäktiges och övriga nämnders förståelse för den skarpa prioriteringen och på att 
fullmäktige ger grundskolenämnden utrymme att göra denna prioritering. 

1.3.2 Uppdrag - Skolnämnderna får i uppdrag att se över de administrativa 
uppgifter som åläggs lärare och rektorer. 

Det ökade antalet asylsökande kommer att påverka många lärares, andra pedagogers och 
skolledares arbetsuppgifter. Många anställda inom grundskolenämnden kommer att få nya och 
förändrade arbetsuppgifter framöver. Att samtidigt kunna minska dessa personalgruppers 
administrativa uppgifter är svårt. Grundskolenämnden bedömer uppdraget som viktigt och 
kommer att prioritera arbetet. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och 
inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och 
möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska 
bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med 
inflytande över sin vardag och i samhället 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska 
konsekvenser 

Prognosen för historiskt stor befolkningsutveckling skrivs upp kraftigt 

Enligt den tidigare befolkningsprognosen väntades Malmös befolkning i åldrarna 6 till 15 år öka 
med 5 700 personer under 2016-2019. Stadskontorets uppdaterade prognos visar nu att Malmö 
stad kan vänta sig ytterligare 2 400 kommunplacerade nyanlända barn och unga i 
grundskoleåldern under perioden. Dessutom tillkommer uppskattningsvis 2 200 asylsökande i 
åldrarna 6-15 år. Sammantaget ger det en förväntad ökning med 8 400 grundskoleelever under 
fyra år. I nuläget har Malmö stad 32 300 folkbokförda invånare i åldersgruppen – asylsökande 
inte är folkbokförda i kommunen – således medför den väntade befolkningsutveckling en 
exceptionell ökning. 

Redan innan höstens stora flyktingström och stadskontorets nya befolkningsprognos, arbetade 
grundskoleförvaltningen tillsammans med berörda förvaltningar för att kraftigt bygga ut antalet 
skolplatser. Planeringen inför 2016 baserades på att skapa skolplatser till 1620 fler elever. Nu 
tyder prognosen på att Malmös grundskolor istället kommer att ta emot 2 640 fler elever det 
kommande året. Det mycket stora tillskottet består av elever som med stor sannolikhet kommer 
att behöva extra stöd och anpassningar inom undervisningen. 

Såväl inför 2016 som de därefter följande åren står Malmö stad och grundskoleförvaltningen 
inför en exceptionellt stor ökning av antalet grundskoleelever. Situationen kommer att kräva 
nytänkande, fokuserat och prioriterat arbete samt ett konstruktivt samarbete på alla nivåer. Det är 
samtidigt en unik möjlighet att pröva nya metoder, utveckla alternativa processer och testa andra 
former i arbetet. Grundskoleförvaltningen och Malmö stad har nu tillfälle att utveckla sin service 
och sina tjänster till Malmöborna. 

Lokalförsörjningen behöver kraftigt utvecklas  

När Malmö stad under de kommande fyra åren ska ta emot 25 % fler elever i grundskoleåldern, 
krävs en mycket tydlig och effektiv organisation för att bygga ut antalet skolplatser. 
Grundskoleförvaltningen kommer att beställa nya skolplatser motsvarande det förväntade 
behovet. Det är mycket angeläget att berörda förvaltningar, så som Fastighetskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen, arbetar aktivt och målinriktat med 
lokalförsörjningen och effektueringen av grundskoleförvaltningens lokalplanering. 
Grundskoleförvaltningen är beroende av att kommunens lokalförsörjning tar fram de skolplatser 
som behövs, för att förvaltningen ska kunna genomföra sitt uppdrag att ge alla elever i ålder 6-15 
år en kvalitativ utbildning enligt skollagens och läroplanernas krav. Konstruktiv samverkan och 
en tydlig och effektiv process där alla berörda förvaltningar gemensamt verkar för att det ska 
finnas skolplatser till alla grundskolelever är nödvändig. Grundskolenämnden menar att Malmö 
stad bör behålla krisläge två tills kommunens lokalförsörjningsprocess utvecklats så att den klarar 
av att bygga ut antalet skolplatser i takt med behovet. 

Tillsammans med berörda förvaltningar ser nu grundskoleförvaltningen över alla planerade 
skolutbyggnadsprojekt och tidigarelägger de som är möjliga. Vikten av samverkan inom Malmö 
stad och en smidig process med elevernas bästa för ögonen kan inte nog understrykas. 

Även inom grundskoleförvaltningen kommer arbetet att behöva utvecklas och effektiviseras. 
Utöver att bygga ut förvaltningens enhet för lokalplanering, kommer förvaltningen också 
sannolikt att behöva tillsätta en skolplaceringsenhet. Enheten ska ansvara för alla skolplaceringar 
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och på så vis avlasta skolorna. Förvaltningen behöver snarast påbörja en utredning kring 
förutsättningarna för detta arbete. Om det krävs, kommer förvaltningens nya funktion för 
skolplacering att placera alla grundskoleelever så att bästa möjliga förutsättningar skapas för alla 
elever och skolor och så att alla juridiska frågor hanteras korrekt. Regeringen har gett en särskild 
utredare i uppdrag att senast den 18 januari 2016 föreslå åtgärder för att säkra kommuners 
möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Utredaren ska bl.a. utreda hur 
kommuner i större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att 
främja en jämnare fördelning av nyanlända elever och förbättra förutsättningarna för integration. 

Det stora antalet nytillkomna elever kommer troligen inte att bo just i närheten av de platser där 
Malmö stad nu planerar för och förlägger nya skolplatser. För att kunna erbjuda alla elever en 
skolplats, samt för att sprida elever från olika bakgrunder på stadens samtliga skolor, kan 
grundskoleförvaltningen komma att behöva transportera elever med buss till skolor i andra delar 
av staden. Det kan komma att beröra även yngre elever som inte själva kan transportera sig med 
kollektivtrafik utan kräver särskild skolbuss. Förvaltningens nya enhet för skolplacering behöver 
därför även hantera beslut om skolskjuts. 

Behöriga lärare, pedagoger och andra medarbetare är största utmaningen 

Grundskoleförvaltningen hade i november 2015 4 905 anställda. Motsvarande månad föregående 
år var 4 657 anställda i förvaltningen. Antalet anställda har ökat med 5,33 % (248 personer) under 
året. 

Under 2015 (t o m november) har omkring 900 nya medarbetare rekryterats, varav 621 är 
tillsvidareanställda. Under motsvarande period förra året rekryterades 531 nya tillsvidareanställda 
vilket motsvarar en ökning i år på 15,86 %. Exakta uppgifter på antalet nya visstidsanställda finns 
inte att tillgå varför totalsiffran på 900 är en uppskattning utifrån det totala antalet utannonserade 
tjänster. 

Till de flesta tjänster har förvaltningen kunnat anställa kompetent och behörig personal. I vissa 
fall har obehörig eller icke-högskoleutbildad personal anställts på visstid. Särskilt vissa 
lärarkategorier – ma/no-, svenska som andra språk- samt slöjdlärare –, fritidspedagoger och 
andra kvalificerade yrkeskategorier är mycket svåra att få tag på. 

Antalet tillsvidareanställda som avslutat sin anställning under året (januari-november) var 447 
personer. Det är en ökning med 21,8 % jämfört med föregående år då 367 personer avslutade sin 
anställning. 

Personalomsättningen (avser endast tillsvidareanställd personal) under januari till november 2015 
var 12,4 %. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen 10,3 %. Det medför en 
ökning med 1,8 % 2015 jämfört med året innan. 

Förvaltningen behöver rekrytera nya medarbetare p g a ordinarie personalomsättning, 
pensionsavgångar samt utökning. Pensionsavgångarna kommer att öka framöver. De kommande 
fyra åren kommer i genomsnitt 92 personer om året att gå i pension. Beräknat på antalet anställda 
i november 2015 (4 905 st) motsvarar detta 1,88 % årligen. Utifrån en mycket grov uppskattning 
behöver grundskoleförvaltningen de närmsta fyra åren (2016-2019) utöka sin bemanning och 
rekrytera drygt 3 000 nya tillsvidareanställda pedagoger – lärare, fritidspedagoger, förskollärare 
mfl. För att lyckas med det krävs nya metoder och nya former av samarbete. 
Grundskoleförvaltningen har utarbetat en plan för strategisk kompetensförsörjning. Nu måste 
förvaltningen sätta igång arbetet med handlingsplanen med full kraft. Förvaltningen kommer att 
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behöva bedriva ett fokuserat samarbete med bl a Arbetsförmedlingen, Malmö högskola och 
andra lärosäten. Effektiv samverkan med t ex stadskontorets HR-strategiska avdelning är en 
förutsättning. 

Andra kompetenser än lärare behöver anställas för att frigöra mer tid för läraren för undervisning 
i klassrummet. Dessa andra personalgrupper som t ex lärarassistenter och administrativt stöd till 
skolorna behöver kompetensutvecklas och utbildas inom nya arbetsuppgifter som tidigare 
ombesörjts av lärare. 

Att osäkerheten om den fortsatta finansieringen efter 2016 är så stor är mycket besvärande i detta 
läge när grundskoleförvaltningen behöver attrahera och anställa ett stort antal nya medarbetare. 
Osäkerheten om eventuell fortsatt finansiering efter 2016 medför en risk i samband med 
nyanställningar. 

Ansträngningarna att rekrytera behöriga lärare och högskoleutbildade fritidspedagoger och 
förskollärare behöver förstärkas. Även om det sker, tyder alla bedömningar på att Malmö stad 
inte kommer att kunna rekrytera behörig och högskoleutbildad personal i den takt som krävs. 
Grundskoleförvaltningen kommer därför att behöva rekrytera en mängd andra kompletterande 
kompetenser – andra akademiker, andra yrkesgrupper som kan arbeta som lärarassistenter, andra 
grupper som kan komplettera som stödfunktioner såväl inom som vid sidan av undervisningen, 
nyanlända lärare som har lärarutbildning och lärarbakgrund inom andra skolsystem, pensionerade 
lärare och andra pedagoger etc. 

Förhållandet på arbetsmarknaden kommer med all sannolikhet att medföra att lärarnas löner 
kommer att öka mer än andra gruppers. Bristen på behöriga lärare och högskoleutbildade 
pedagoger kommer att bidra till ytterligare löneglidning. För att kunna rekrytera enligt behovet, i 
en tid när konkurrensen om lärare och andra pedagoger ökar allt mer, måste Malmö stad följa 
med i löneutvecklingen. 

Den utökade kompetensförsörjningen kommer att kräva en helt ny bemanning inom 
förvaltningen. Med stor sannolikhet kommer förvaltningens HR-avdelning att behöva utökas 
med en kompetensförsörjningsenhet. 

Digitala verktyg och fortbildning möjliggör pedagogisk utveckling 

Kompetensen att ta emot och undervisa nyanlända elever kommer att kraftigt behöva spridas till 
många fler av Malmös skolor. Kompetensen kommer dessutom att behöva fördjupas inom 
många ämnen. Malmö stads skolors språkutvecklande arbete de senaste åren är ett stödjande 
verktyg för alla skolelever som alldeles särskilt stödjer nyanlända och andra språksvaga elever. Det 
samma gäller framtagandet och utbyggnaden av de digitala verktyg som grundskoleförvaltningen 
har upphandlat samt byggt upp under de senaste åren. Utbyggnaden av digitala verktyg innebär 
en satsning på fler digitala enheter, förstärkt infrastruktur, utprovande av mjukvara och 
kompetensutvecklingsinsatser. Infrastrukturen i form av trådlösa nätverk är ett viktigt område att 
beakta eftersom antalet digitala enheter i stadens skolor ökar hela tiden. Inom undervisningen av 
nyanlända elever kommer andelen digitala enheter att öka ännu mer än inom den övriga skolan. 
Utbyggnaden av trådlösa nätverk behöver planeras och prioriteras därefter. 

Hela den nu tillkommande elevökningen består av elever med annat modersmål. De kommer att 
behöva såväl modersmålsundervisning som studiehandledning på modersmålet. 
Modersmålsundervisningen samt studiehandledningen kommer kraftigt att behöva byggas ut då 
den ska undervisa en mycket större andel av eleverna framöver. Att bygga ut digitala verktyg för 
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studiehandledning på elevernas modersmål är grundskoleförvaltningens möjlighet att ge 
nyanlända elever det stöd de behöver och har rätt till. IT-enheten och Språkcentralen behöver 
därför snarast kraftigt utöka det befintliga material som elever och lärare kan använda som 
studiehandledning. Malmö stad kan här också dra nytta av den digitala studiehandledning som 
andra aktörer, t ex Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova, har tagit fram. Genom att 
använda tillgängliga verktyg kan förvaltningen tillhandahålla en betydande del av kursplanernas 
innehåll i form av t ex animerade filmer på olika språk. 

För att ge föräldrar med annat modersmål goda möjligheter att axla sitt föräldraskap utan att 
använda barnen som tolkar behöver grundskoleförvaltningen möjliggöra kommunikation mellan 
hem och skola på flera språk och även för analfabeter. För detta ändamål finns lättillgängliga 
appar som skolorna, med rätt kompetenser och resurser, kan använda och dra nytta av. Genom 
digitala lösningar kan föräldrar bli en stark resurs som stödjer sina barn och därmed stödjer 
skolan att lyckas i sitt uppdrag. 

Utöver förbättrade verktyg med stor tillgänglighet, kommer förvaltningen också att behöva 
fortbilda en stor del av sin personal så att deras kompetens anpassas efter den nuvarande och 
kommande elevgruppens förutsättningar. Pedagogisk Inspiration Malmö har en nyckelroll i 
arbetet, och behöver förstärkas markant. 

Nya lagkrav på bedömning av nyanlända elevers kunskaper 

Sedan första januari 2016 ställer Skollagen nya krav på bedömningen av nyanlända elevers 
kunskaper. Varje elevs kunskapsnivå inom olika skolämnen ska bedömas skyndsamt och ligga till 
grund för det beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp som enligt lag ska fattas inom 
två månader från det att en nyanländ elev för första gången tagits emot av skolväsendet. 
Resultatet av bedömning ska också vara underlag för hur undervisningen i de olika ämnena ska 
planeras och hur tiden ska fördelas mellan ämnen. Ett nationellet material för bedömning av steg 
1) skolbakgrund, steg 2) litteracitet och numeracitet och steg 3) ämneskunskaper håller på att tas 
fram av Skolverket. I nuläget är det inte fastslaget hur omfattande bedömningar som krävs men 
steg 1 och 2 förväntas bli obligatoriska och grundskolförvaltningen anser att samtliga steg är 
viktiga att genomföra för att utmana eleven på den nivå hen befinner sig. 

Rektor ansvarar för att elevens tidigare kunskaper kartläggs och bedöms i förhållande till 
kursplaner. För att kunna bedöma elevens kunskaper på ett allsidigt sätt krävs både kompetens 
inom ämnet och i elevens modersmål. Arbetet bör därför ske i samarbete mellan 
modersmålslärare och ämneslärare. Grundskoleförvaltningen inväntar instruktioner kring 
användning av det nationella bedömningsmaterialet. De nya kraven på bedömning av nyanlända 
elevers kunskaper kommer att få konsekvenser för tidsåtgången för bedömning av varje elev. 
Kunskapskartläggningen beräknas ta cirka 70 minuter per ämne. 

De nya kraven gäller även nyanlända elevers skolgång. En elev kan nu endast delvis få sin 
undervisning i förberedelseklass. Eleven ska också ha en placering i en ordinarie 
undervisningsgrupp. 

Redan under höstterminen 2015 har Mottagningsskolan Mosaik varit mer än fullbelagd. Skolans 
nuvarande organisation och lokaler är beräknad för cirka 200 elever. Under hösten 2015 har cirka 
300 elever samtidigt varit inskrivna på skolan. Cirka 100 elever står i kö för att få börja sin 
undervisning. Mottagningsskolan Mosaik har vid årsskiftet ändrat sitt upplägg så att vissa elever 
med god litteracitet och numeracitet endast kommer att undervisas på skolan i 10-12 veckor 
innan de går vidare till undervisning på en ordinarie skola. Bortsett från det behöver Mosaik 
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utökade lokaler och personal. Förvaltningen kan också komma att behöva starta fler 
mottagningsskolor, såväl för elever i årskurs 7-9 som för elever i yngre årskurser. 

Traumatiska upplevelser ställer större krav på skolans elevhälsoarbete 

Många av de nyanlända elever som nu kommer till Malmös skolor bär med sig traumatiska 
upplevelser som kraftigt påverkat såväl dem som deras familjer. Skolor som tar emot nyanlända 
elever behöver ha kompetens och resurser för att möta dessa elever i den situationen som de 
befinner sig i och med de traumatiska minnen som de bär på. 

Sannolikt kommer en större andel av de nyanlända eleverna att ha särskilda behov som i vissa fall 
inte kommer att kunna hanteras inom ramen för ordinarie undervisning. Troligen har en större 
andel av de nyanlända eleverna särskilt komplicerade behov som gör att de behöver utökat stöd 
och resurser. För att möjliggöra för skolorna att på ett bra sätt ta hand om barn med synnerliga 
behov tilldelar grundskoleförvaltningen skolor med dessa elever tilläggsbelopp som ska 
möjliggöra extra pedagoger eller utrustning. Andelen elever med tilläggsbelopp kommer med all 
sannolikhet att öka under de kommande åren. Det medför i sin tur att det kommer att krävas mer 
resurser för att bedöma ansökningar om tilläggsbelopp samt för att hantera 
dokumentationskraven kring dessa elever. 

Andelen specialpedagoger kommer att behöva öka, såväl av ovanstående skäl som utifrån grund- 
samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarnas avsikt att förbättra 
kvaliteten inom övergångarna mellan skolformerna. Specialpedagogerna är nyckelaktörer som 
möjliggör för den mottagande skolan att utan avbrott fortsätta det fokuserade arbetet med 
elevens utveckling och fulla måluppfyllelse. Detta är särskilt betydelsefullt för nyanlända elever. 

De nyanlända eleverna kommer i stor utsträckning från kulturer och stater med ett betydligt 
mindre utvecklat hälso- och sjukvårdssystem än det svenska. Således kommer dessa elever att 
kräva en större insats av elevhälsovården under flera år. Skolornas elevhälsovård kommer att 
behöva byggas ut avsevärt. 

Tillfälliga grupper på tillfälliga platser löser akut situation 

Som framgått av ovanstående sammanställning kommer grundskoleförvaltningen nu att kraftigt 
behöva öka tempot i utbyggnaden och i rekryteringen av såväl ordinarie kompetenser som 
kompetenser som är nya inom skolans värld. 

Även om det sker, står grundskoleförvaltningen inför en akut situation under vårterminen 2016 
då förvaltningen ska vara beredd att ta emot och börja undervisa alla elever som har rätt till 
undervisning i Malmö. 

Förvaltningen gör därför en akut översyn och söker upp eventuella lediga platser i befintliga 
skollokaler. Därefter upphandlas paviljonger. Förvaltningen bedömer att den kommer att behöva 
starta ett stort antal nya förberedelsegrupper under våren. Grupperna måste startas där 
lokalkapaciteten möjliggör det, vilket inte nödvändigtvis är i närheten av de bostadsområden där 
eleverna bor. 

Från höstterminen 2016 siktar grundskoleförvaltningen på att starta förberedelseklasser på fler 
skolor. 

Stor risk att inte leva upp till alla myndighetskrav 
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Skollagen ställer krav på att skolan ska stödja och stimulera varje elevs utveckling och lärande så 
att alla elever når skolans mål och utvecklas så långt som möjligt. Skollagen är mycket tydlig i sitt 
uppdrag och anger inga undantag. 

Kunskapsresultaten mellan Malmös elever skiljer stort. Den största förklaringsfaktorn till 
elevernas skilda resultat är deras vårdnadshavares utbildningsbakgrund. Vårdnadshavarnas 
utbildningsbakgrund är en viktig komponent i elevernas socioekonomiska levnadsförhållande. 
Statistik från Rädda Barnen visar att elever med utländsk bakgrund har sex gånger större risk att 
växa upp i socioekonomisk utsatthet än elever med svensk bakgrund. Analysen av Malmö stads 
skolors resultat visar att grundskoleförvaltningen lyckas stödja och stimulera såväl elever med 
utländsk bakgrund som är födda i utlandet som elever med svensk bakgrund till ett bättre 
skolresultat än riksgenomsnittet. Trots det visar Malmö stads samlade resultat ett lägre meritvärde 
och en lägre gymnasiebehörighet än riket. Förklaringen är att Malmö har en högre andel elever 
som växer upp i socioekonomisk utsatthet och dessa elever generellt har ett lägre resultat än 
elever som växer upp under mer gynnsamma förhållanden. För att lyckas stimulera alla elever att 
nå så långt som möjligt, vill grundskoleförvaltningen i större utsträckning blanda olika 
elevgrupper. Att blanda olika elevgrupper blir dock allt svårare att göra i takt med att andelen 
nyanlända elever blir allt större. 

Det samlade huvudmannaskapet inom grundskoleförvaltningen är en styrka som skapar goda 
förutsättningar i nuvarande situation. Grundskoleförvaltningen har de senaste 2,5 åren lagt en bra 
grund för det fortsatta arbetet. Trots det bedömer förvaltningen att det finns betydande 
svårigheter att kunna leva upp till samtliga myndighetskrav de kommande åren. Förvaltningen 
menar att det finns en mycket stor risk att den inte kan leva upp till följande krav: 

 De miljökrav som ställs på skollokaler. 
I takt med att förtätningen ökar begränsas den friyta eleverna har tillgång till (riktvärde: 15 
kvm/elev). Det blir allt svårare att leva upp till miljöförvaltningens myndighetskrav. Dessutom 
kommer staden inte att kunna ha lika höga ambitioner avseende nivåerna på marksanering 
framöver. Hälsoskyddet måste prioriteras framför totalt markmiljöskydd och kraven på tillfälliga 
etableringar (så som paviljonger) måste ta hänsyn till behovet av att snabbt få fram platser. Detta 
kan vidare innebära att en del lokaler inte uppfyller samtliga idag gällande tekniska krav avseende 
inomhusmiljön. 

 De krav som skollagen ställer på likvärdiga fritidshem av hög kvalitet. 
Skolinspektionen delgav i oktober 2015 beslutet av sin riktade tillsyn och Malmö stad fick kritik 
på flera punkter gällande bristande kvalitet och likvärdighet i stadens fritidshem. 

 De krav som skollagen ställer på förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 
Skolinspektionen inleder en ny regelbunden tillsyn av all verksamhet inom grundskolenämndens 
ansvarsområde under hösten 2016. 

Grundskoleförvaltningen kommer nu kraftigt att behöva prioritera sitt utvecklingsarbete inom 
berörda områden. Förvaltningsledningen kommer att behöva fokusera sitt arbete inom vissa 
åtaganden samt således sänka intensiteten i arbetet inom andra. Förhoppningsvis behöver inget 
utvecklingsarbete avstanna helt, men förvaltningsledningen måste mycket medvetet välja att 
sänka ambitionsnivån och tempot inom utvecklingsarbetet i vissa frågor. 

På samma sätt bedömer grundskolenämnden att det troligen kommer att bli ännu svårare att leva 
upp till de mål som nämnden har satt för verksamheten. Grundskolenämndens mål är satta 
utifrån skollagens och läroplanernas krav på utbildningsverksamheten. Det medför att 
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grundskolenämnden inte har rätt att sänka ambitionsnivån. Oberoende av situationen är 
uppdraget det samma – att bedriva en likvärdig och kvalitativ utbildningsverksamhet utifrån varje 
elevs förutsättning så att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Grundskolenämnden 
konstaterar att förutsättningarna för att göra detta på bästa sätt utifrån varje elevs förutsättningar 
kraftigt har försvårats. Nämnden kan därför inte utesluta att de senaste årens positiva 
resultatutveckling kan komma att brytas. 

Sammantaget kan grundskolenämnden konstatera att de aktuella bedömningarna görs under stor 
osäkerhet. Samtliga uppskattningar som beskrivs här kan komma att behöva omprövas. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Ny befolkningsprognos 

I befolkningsprognosen som utgjorde grunden till resursfördelningen i budget 2016, framtagen i 
april 2015, beräknades antalet individer, 6-15 år, att öka med 1 620 elever under 2016. 

På grund av det kraftigt ökande antalet tillkommande asylsökande har stadskontoret tagit fram en 
ny befolkningsprognos för 2016 i december 2015 som innebär mer än fördubbling av den 
tidigare prognosen. 

Skillnaden mot den tidigare framtagna prognosen visar en ytterligare ökning med 190 
kommunmottagna individer samt 1 810 asylsökande barn och ungdomar mellan 6-15 år till 2016. 

Förvaltningen beräknar att det genomsnittliga antalet asylsökande barn och ungdomar vara 1 395 
under 2016. För kommunmottagna barn och ungdomar blir nämnden kompenserad för enligt 
gällande regelverk med utökat kommunbidrag. Nya kommunmottagna elever bedöms dock ha 
utökat behov av stöd. För dessa utökade behov har förvaltningen beräknat en merkostnad som 
det äskas kompensation för i detta ärende. Beräkningen baseras på ett genomsnittligt antal på 215 
kommunmottagna elever under 2016. 

Denna snabba förändring med fördubbling av ökningstakten innebär stora utmaningar för 
organisationen och ekonomin. 

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med 
höstterminen det år de fyller sex år. 

Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med 
hänsyn till barnets personliga förhållanden. 

Mottagningsenheten 

Det nyanlända barnets inskrivning och bedömning av förkunskaper görs av Mottagningsenheten. 
Förvaltningen beräknar att ytterligare 6 pedagoger kommer att vara helt involverade i arbetet med 
mottagning till en kostnad av 3,3 Mkr. 

Även barnets hälsotillstånd undersöks. För att genomföra en undersökning av varje barns 
hälsotillstånd beräknar förvaltningen att resurser motsvarande 4 sjukskötersketjänster, 2 
psykologtjänster samt 0,9 läkartjänst behövs vilket innebär en total kostnad på 4,3 Mkr. 

Skolgång 

Efter mottagningen och introduktion skrivs eleverna in i en lämplig skola utifrån ålder och 
behov. Skolorna erhåller en grundersättning och en strukturersättning per elev och årskurs för 
sina elever. 

Strukturersättningen för nyanlända elever bedöms vara 25 % högre jämfört med Malmös 
genomsnitt på grund av skol- och bostadssegregationen vilket har stor betydelse i fördelning av 
resurser för eleverna. 

Förutom grundersättningen och strukturersättningen tillförs också resurser till skolorna för 
nyanlända elever i form av ersättning för nyanlända under elevens första 18 månader i Sverige. 
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Förvaltningen bedömer att alla nyanlända elever kommer från länder med lågt eller medellågt 
Human Development Index. 

Förvaltningen beräknar att 28 % av barnen i årskurs F-6 utnyttjar en fritidshemsplats. 
Förvaltningen räknar inte med några intäkter för föräldraavgifter för dessa elever. 

Kostnaderna för skolgången för nyanlända elever beräknas till 145,9 Mkr. 

Stöd till elever 

Många av de nyanlända eleverna har traumatiska upplevelser och behöver mer stöd jämfört med 
genomsnittseleven. För tilläggsbelopp, särskilt stöd, beräknas behovet vara 50 % högre jämfört 
genomsnittet. För elever som bedöms kunna prövas för eventuell grundsärskoleplacering 
finansieras det extraordinära stödet via tilläggsbelopp tills mottagningsprocessen kan påbörjas 
inom 1-2 år. Kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas totalt till 14,7 Mkr. 

Nyanlända elever har också rätt till undervisning i modersmål och studiehandledning på 
modersmål. Förvaltningen har beräknat kostnaderna för dessa stödåtgärder till befintlig 
genomsnittkostnad vilket ger en kostnad på 37,2 Mkr för 2016. 

Ett ökat behov av elevhälsoarbete utöver dagens nivå bedöms kräva resurser i form av 2 
psykologer och 2 sjuksköterskor i skolområdena totalt. Kostnaden för dessa resurser beräknas till 
2,1 Mkr. 

Det finns även ett ökat behov av specialpedagog- och kuratorkompetens för samordning utöver 
vad som ingår i ersättningen till skolorna. Behovet beräknas till 2 specialpedagoger och 2 
kuratorer till en kostnad av 2,1 Mkr. 

Lokaler  

Det råder stor brist på skollokaler i Malmö. De befintliga skollokalerna har hög utnyttjandegrad. 
Bristen på lokaler innebär att nya elever hänvisas till nyframtagna lokaler. En ny skollokal 
beräknas i dag att kosta över 33 000 kronor/ elev och år för årskurserna 7-9. Den totala 
kostnaden för skollokaler för nyanlända elever beräknas till 46,9 Mkr. Ökade kapitalkostnader för 
skolmöbler mm beräknas till 3,5 Mkr under 2016. 

Skoltransporter 

För att öka integrationen och minska skolsegregationen planerar förvaltningen att underlätta för 
eleverna att pendla till skolor utanför sitt upptagningsområde. Förhyrning av bussar till yngre 
elever som kan ta elever till skolor utanför upptagningsområdet samt busskort till elever i 
årskurserna 7-9 beräknas kosta 4,0 Mkr för 2016. 

Direkta elevkostnader 

De direkta ovanstående elevkostnaderna har beräknats till totalt 264,0 Mkr. Andra tillkommande 
kostnader kan vara ökat behov av lärare och annan personal vilket driver upp lönekostnadsnivån. 

Organisation 

Diskussioner förs inom förvaltningen om lämplig organisation för att snabbt kunna mobilisera 
resurser för att kunna ta emot den stora ökningen av asylsökande barn och ungdomar. 
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Förvaltningsövergripande stöd 

För att stödja skolorna i sitt arbete att på ett bra sätt motta och säkra en hög kvalitet i 
undervisningen av nya elever finns det behov av att förstärka organisationen för 
förvaltningsövergripande stödfunktioner. 

En utbildningschef planeras för att förstärka ledningsorganisationen i samband med 
elevökningen. Av kostnaden under 2016 bedöms hälften vara orsakat av ökat antal nyanlända. 

En placeringsenhet är tänkt att sättas upp för att bättre kunna samordna stödet till rektorerna. 
Enheten planeras bestå av 6 nya anställda med helårseffekt under 2016 motsvarande 3 anställda. 

För att främja rekrytering och snabbt kompetensutveckla ett stort antal lärare och annan 
skolpersonal planeras en kompetensförsörjningsenhet med 5 nyanställda. 

I och med ökningen av antalet elever och personal och nya skolor planeras en förstärkning inom 
HR- funktionen med 3 nyanställda varav 2 riktar sig mot att arbeta med rekrytering. 

Ekonomifunktionen planerar med 1 nyanställd då antalet elever och skolenheter ökar. 

Arbetet med lokalförsörjningen behöver intensifieras vilket kräver ökade resurser. 
Förvaltningen planerar att öka enhetens bemanning med 2 projektledare. 

Även myndighetsavdelningen kommer att få ökad belastning i samband med kraftigt ökat antal 
nyanlända. Antalet myndighetsbeslut som t ex av tilläggsbelopp förväntas öka. Avdelningen 
planerar för 1 nyanställd. 

Kvalitetsavdelningen och avdelningen för Pedagogisk inspiration kommer att få större 
utmaningar med en ännu mera differentierad ny elevsammansättning. 

Kvalitetsavdelningen beräknas behöva ytterligare en tjänst för att förstärka nuvarande uppdrag 
kring elevprognoser, skolplatser och utbyggnadsbehov, för att kunna utgöra stöd till rektorer, 
utbildningschefer/förvaltningsledning, ELP och den föreslagna nya skolplaceringsenheten. 

Därutöver beräknas ytterligare en tjänst behövas för att möta ökade behov vad gäller 
statistikuttag/statistikutveckling och annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning/utvärdering. 
Elevökningen och det förändrade elevunderlaget kommer att kräva utveckling av alternativa 
metoder för att följa resultatutveckling, identifiera behov av insatser och ge adekvat underlag till 
skol- och förvaltningsledning, grundskolenämnden samt underlag för dialog med den nationella 
nivån. 

Avdelningarna beräknar att behöva förstärka resurserna med 2 respektive 3 nyanställda. En 
nyanställd för framtagande av IT-tekniska lösningar för nya pedagogiska verktyg ingår i 
förstärkningen för Pedagogisk inspiration. 

Förvaltningens behov av kommunikationsstöd ökar i takt med ett kraftigt ökat elevantal de 
närmaste åren. Det gäller såväl samordning av kommunikationsinsatser som stöd och service 
intern och externt. 

Behovet att kommunicera grundskoleförvaltningens verksamhet till vårdnadshavare, allmänhet 
och medier är omfattande. Det finns också ett nationellt intresse av hur skolsituationen ser ut för 
elever i Malmö stads grundskolor. Det är viktigt med snabb återkoppling, transparens, hög 
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tillgänglighet och möjlighet till dialog. 

För ökade kommunikationsinsatser beräknas 1 nyanställd. 

Totalt beräknas utökningen av förvaltningsövergripande stöd ha en kostnad av 11,8 Mkr vilket 
motsvarar 4,3 % av det beräknade totala kostnaden för nya elever. 

Statsbidrag* 

Grundskoleförvaltningen söker ersättning från Migrationsverket för kommuner som ger 
asylsökande barn och ungdomar skolundervisning. Ersättningen består av ett visst fastställt 
schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår. Ersättningarna är för 2016 49 700 kronor 
per år för en elev i förskoleklass och 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk 
särskola, specialskola och sameskola. Ersättning söks för varje påbörjad fyra veckors period. 

Förvaltningens erfarenhet hittills är att av ansökta statsbidrag kommer endast 80 – 90 % att 
beviljas. Arbete pågår med att ta fram rutiner inom förvaltningen för att säkerställa 
ansökningsprocessen och utfallet av ansökta beloppen. 

Förvaltningen har dock beräknat i denna sammanställning ett utfall av 100 % i äskat belopp trots 
osäkerheten. Det förväntade statsbidraget beräknas till 131,5 Mkr för 2016. 

Kommunmottagna elever 

För kommunmottagna elever följer beräkningarna av kostnader samma beräkningssätt som för 
asylsökande elever. Kostnader för skolgång enligt ersättningarna i ersättningsprislistan, utökat 
tilläggsbelopp med 50 %, strukturersättning 25 % högre jämfört med genomsnitt och högre 
lokalkostnader jämfört med genomsnitt. Kostnader för modersmålsundervisning samt 
studiehandledning är också inberäknade. 

Den totala kostnaden under 2016 beräknas till 39,7 Mkr. Kommunbidraget för 2016 för dessa 
elever beräknas till 22,6 Mkr vilket innebär en merkostnad för förvaltningen på17,1 Mkr. 

Investeringsram 

Förvaltningen bedömer att det redan i budget 2016 anslagna investeringsramen på 86 Mkr är 
tillräcklig för att även täcka investeringsutgifterna för ökat antal asylsökande. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

Mottagningsenheten  -7 600 -7 600 

Grundbelopp exkl hyra, nyanlända  -145 900 -145 900 

Särskild stöd, tilläggsbelopp  -14 700 -14 700 

Modersmål och studiehandledning  -37 200 -37 200 

Elevhälsa  -2 100 -2 100 

Spec. pedagog och kurator kompetens  -2 100 -2 100 

Lokal- och kapital kostnader nyanlända  -50 400 -50 400 
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Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

Skoltransporter  -4 000 -4 000 

Förvaltningsövergripande stöd  -11 800 -11 800 

Statsbidrag* 131 500  131 500 

Merkostnad kommunmottagna  -17 100 -17 100 

SUMMA 131 500 -292 900 -161 400 
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1 Mål 

Under hösten, i samband med att nämndsmål och åtaganden har formulerats, har det parallellt 
pågått ett arbete inom förvaltningen för att i största möjliga mån bidra till stadens kraftsamling 
för att hantera flyktingsituationen. Kulturnämndens verksamheter har varit väldigt aktiva i detta 
arbete och de resurser som allokerats för detta ändamål har skett genom interna omprioriteringar. 
Hittills har detta i liten utsträckning skett på bekostnad av någon annan typ av verksamhet. 

I processen med att formulera nämndsmål och förvaltningens åtaganden för 2016 har hänsyn 
tagits till den nuvarande situationen, även om den nu upprättade befolkningsprognosen inte 
fanns tillgänglig. Nämnden kan samtidigt konstatera att den snabba befolkningsutvecklingen 
kommer att påverka i vilken utsträckning framförallt målvärdena för 2016 uppnås. Detta gäller i 
synnerhet de mål som är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen, såsom hur stor andel 
av stadens barn som deltar vid Kulturskolans verksamheter, eller nås av programmet inom Kul-
turkartan. Vissa specifika satsningar kan behövas skjutas på framtiden, men detaljer kring detta är 
svårt att beskriva i detta läge. Vissa omprioriteringar kommer sannolikt att behöva göras under 
året, i syfte att nå ut till de personer som kommit till Malmö. Förvaltningen ser ett behov av att i 
ännu större utsträckning arbeta uppsökande och förlägga mer verksamhet till det offentliga rum-
met. Häri ser vi en potential i närmre samarbeten med exempelvis gatukontoret och fritidsför-
valtningen. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Inom ramen för detta fullmäktigemål har Kulturnämnden lyft fram vikten av Kulturstrategin för 
2014-2020 och handlingsplanen som tagits fram som förslag under 2015, för att gälla från och 
med 2016. I syfte att revidera ambitionsnivån i handlingsplanen för 2016, har kulturförvaltningen 
föreslagit att den återremitteras till kulturnämnden för vidare behandling, före beslut i kommun-
styrelsen och fullmäktige. Vikten av att realisera de mål som ingår i Kulturstrategin är väl förank-
rade och dessa är beslutade av Kommunfullmäktige. Att revidera Kulturstrategins handlingsplan 
för 2016 har till syfte att se över i vilken takt planen genomförs, utan att förlora fokus på de lång-
siktiga målen i Kulturstrategin. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Kulturnämnden ser inte att möjligheten att genomföra detta uppdrag påverkas av befolkningsut-
vecklingen enligt nu gällande befolkningsprognos. Däremot uppfattar kulturnämnden att uppdra-
get fått ännu högre relevans. 
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1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Inom detta fullmäktigemål vänder sig kulturnämnden till aktörer inom kulturella och kreativa 
näringar och har formulerat mål för att skapa goda förutsättningar för etablering av nya verksam-
heter och utveckling av befintliga. En viktig verksamhet inom ramen för detta är kulturstödsen-
heten, dels genom ekonomiskt stöd, men även genom stöd genom att förmedla kunskap och 
erfarenheter. Allteftersom befolkningen ökar, bör även efterfrågan på kulturstödsinsatser öka. 
Kulturstödet har fått en uppräknad budget för 2016, motsvarande en nivå som är något högre än 
övriga verksamheter. Någon demografikompensation motsvarande den befolkningsutveckling 
som vi nu ser framöver har dock inte funnits utrymme till. 

Kulturnämnden har även formulerat ett mål som syftar till att göra institutionernas miljöer till-
gängliga för lärande och för praktisk hjälp för exempelvis studenter. Redan i nuläget tar Kultur-
nämndens institutioner emot ett större antal besökare - framförallt de som kan erbjuda praktisk 
hjälp, som exempelvis tillgång till datorer och internet. Hittills har förvaltningen kunnat hantera 
detta inom ramen för befintlig budget. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Befolkningsutvecklingen påverkar på olika vis kraven på kulturnämndens verksamheter, och som 
exempel på en verksamhet som riktar till de yngre åldrarna kan nämnas Malmö Kulturskola. Uti-
från tidigare rådande befolkningsprognos har kulturskolan beräknat kunna nå en procentenhet 
mindre andel av stadens barn, i jämförelse med föregående år. Antalet barn ökar alltså fortare än 
de dryga 300 ytterligare antal platser som skolan kunnat bereda för 2016. Den nu gällande be-
folkningsprognosen innebär att en ännu lägre andel av stadens barn får möjlighet att ta del av 
Kulturskolans undervisning. 

Enligt befolkningsprognosen kommer en stor del av ökningen att ske inom åldersgruppen 13-19 
år. Detta är en grupp som Kulturnämndens verksamheter redan i dagsläget har svårt att nå med 
sitt kulturutbud. I kombination med att kulturförvaltningen ser ett behov av att utbudet som rik-
tar sig till barn och unga, i ännu större omfattning, präglas av uppsökande verksamheter, innebär 
detta ett förändrat arbetssätt för nämndens verksamheter. Uppsökande verksamhet på exempel-
vis skolor och förskolor är mer resurskrävande och sannolikt kommer det finnas behov av om-
ställningstid i organisationen, för att anpassa rutiner till ett nytt arbetssätt. Förutom att arbeta än 
mer fokuserat med uppsökande verksamhet, är det viktigt att ta tillvara och ytterligare förstärka 
stadens kulturinstitutioner som öppna och trygga mötesplatser. Kulturförvaltningen ser det som 
särskilt viktigt att dess institutioner finns tillgängliga under fritiden för stadens barn och unga. 

Förutom en större befolkning, innebär de senaste månadernas utveckling att det finns barriärer 
som behöver överbryggas för att tillgängliggöra kulturutbudet för nya Malmöbor, eller för perso-
ner som befinner sig i staden. Kulturinstitutionerna är redan igång och genomför särskilda sats-
ningar för barn och ungdomar som kommit hit som flyktingar. Här kan nämnas gitarr- och dans-
lektioner, filmvisningar, spelträffar, öppna verkstäder, tillgång till datorer och öppna nätverk etc. 
Bland annat dessa satsningar planeras att bli än mer omfattande och ett antal ytterligare idéer är 
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tänkta att genomföras under 2016. De resurser som detta hittills har tagit i anspråk, har kultur-
nämnden kunnat finansiera inom befintlig budget. För 2016 kommer denna typ av insatser att 
vara prioriterade och resurser ska därför allokeras för detta ändamål. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Den senaste periodens utveckling innebär att kulturen i Malmö till stora delar är okänd för en 
stor grupp Malmöbor, eller personer som befinner sig i staden. Samtidigt spelar kulturen en viktig 
roll i att bidra med perspektiv, gemenskap och är ett medel för en fungerande integration in i 
samhället. Därför har förvaltningen formulerat ett särskilt åtagande för att tidigt genomföra sär-
skilda satsningar för de personer som kommit till Malmö som flyktingar. Denna typ av satsningar 
sker i stor utsträckning redan i nuläget och ytterligare insatser planeras under 2016. I detta sam-
manhang bör nämnas att flyktingar är en prioriterad målgrupp, men det är även andra utsatta 
grupper i samhället, som i liten utsträckning tar del av stadens kulturutbud. Dessa satsningar har 
hittills finansierats inom befintlig budget och för 2016 ska resurser allokeras för detta ändamål. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Kulturnämnden ser inte i dagsläget att ambitionsnivån kommer att påverkas för 2016 i någon 
större utsträckning av den nu gällande befolkningsprognosen. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

I Kulturnämndens mål under detta område lyfts bland annat vikten av att nå ut till hela Malmö, 
men även att säkerställa att kulturinstitutionerna är till för alla Malmöbor, oavsett vilket område 
man är bosatt i. De senaste månadernas utveckling innebär att förvaltningen behöver intensifiera 
insatser kring information och kommunikation, i syfte att upplysa om vilka möjligheter som finns 
vad gäller kulturen i Malmö. Kulturen spelar en viktig roll i att göra Malmö till en tryggare och 
mer tillgänglig stad och mot bakgrund mot den nuvarande befolkningsutvecklingen, blir kultur-
nämndens mål ännu viktigare. Sannolikt kommer dock en prioritering mellan åtaganden att be-
höva ske, men hur den prioriteringen kommer att se ut är i dagsläget inte helt fastställt och kom-
mer även att påverkas av hur situationen utvecklar sig framöver. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Kulturnämnden har som mål att "kulturen ska vara en betydande anledning till att personer besö-
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ker, bor och verkar i staden". I detta läge ser inte nämnden att några specifika satsningar behöver 
nedprioriteras för att klara av de åtaganden som tagits fram inom detta målområde. Det finns 
dock en beredskap för att senarelägga vissa aktiviteter om detta blir nödvändigt. Exempelvis har 
kulturnämnden önskat att få revidera handlingsplan för Kulturstrategin och se över ambitionsni-
vån för 2016. Viktigt att framhålla i detta sammanhang är att målen inom kulturstrategin inte 
nedprioriteras, utan syftet med att revidera handlingsplanen är att säkerställa att den är realistiskt i 
det kortare perspektivet, med hänsyn till den situation som nu råder för stadens förvaltningar. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Kulturnämnden är ofta delaktig och har som ambition att vara en självklar del i en hållbar stads-
utveckling. Detta sker genom direkt involvering i utvecklingsprojekt. Allteftersom utvecklingen 
sker i ett högre tempo, blir hållbarhetsperspektiv allt mer betydelsefullt, inom vilket kulturen spe-
lar en viktig roll. Hur stor ytterligare belastning detta innebär för Kulturnämndens verksamhet är 
i dagsläget svårt att bedöma och därmed även hur detta påverkar måluppfyllelsen inom området. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Med utgångspunkt i de mål som Kulturnämnden formulerat inom ramen för detta fullmäktige-
mål, ser nämnden inte i dagsläget att måluppfyllelsen särskilt bör påverkas av den nu gällande 
befolkningsprognosen. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Den kraftiga befolkningsutvecklingen och därmed högre efterfrågan på kulturutbudet, i kombi-
nation med ett behov av att anpassa verksamheterna för att överbrygga barriärer, påverkar på 
flera sätt medarbetarna. Viktigt i detta sammanhang är att tänka långsiktigt och skapa en stabil 
grund för förvaltningens medarbetare att förhålla sig till. Även om utvecklingen gått fort, är ef-
fekterna långsiktiga och bör därmed ingå i den ordinarie planeringen. Som exempel bör snarast de 
satsningar som i nuläget är av projektkaraktär ingå i den kontinuerliga verksamhetsplaneringen. 
På så vis hanteras tydligare även frågan om belastning på enskilda medarbetare eller organisation-
en som helhet. Utvecklingen innebär även, utifrån ett kompetensperspektiv att vissa kunskaper 
blir ännu viktigare framgent, såsom flerspråkighet. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Kulturnämnden ser inte i dagsläget att detta uppdrag bör påverkas av den nu gällande befolk-
ningsprognosen. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Befolkningen i Malmö stad växer rekordsnabbt och kommer att öka med 33 000 invånare 2016-
2019. Därtill kommer det enligt prognosen bo cirka 25 000 asylsökande som också har rätt till 
kommunal service. Den grupp som beräknas öka mest är barn och unga. 

Ofta kan förvaltningen genom god framförhållning och effektivt utnyttjande av tillgängliga resur-
ser hantera en större efterfrågan inom befintlig ram, men den ökning av antalet barn och unga 
som prognostiserats är exceptionell och har stor inverkan på kulturnämndens verksamheter. 2016 
kommer bli ett år då verksamhetsplaneringen kan komma att förändras, allteftersom effekterna 
från den hastiga befolkningsutvecklingen blir tydliga. Det finns en risk för att vissa satsningar får 
skjutas på framtiden till fördel för, i nuläget, mer angelägna satsningar, såsom kultur för barn och 
unga, eller riktade satsningar för nya Malmöbor. Detaljer kring detta är i dag svårt att beskriva 
men vissa omprioriteringar kommer sannolikt att behöva göras under året. Konst och kultur spe-
lar en viktig roll för att stärka Malmöbornas möjligheter till meningsfulla liv, inflytande, samhö-
righet och identitet. 

Ett par verksamheter kan nämnas som i större utsträckning berörs av den demografiska utveckl-
ingen: 

-Malmö Kulturskola. Precis som den vanliga skolverksamheten påverkas verksamheten av hur 
många/barn unga det finns i staden. Kulturnämnden har de senaste åren gjort en stor satsning 
med att öka antalet platser och minska avgifterna. Enligt befolkningsstatistiken kommer ålders-
gruppen 6-15 år öka med ca 2 000 barn per år fram till 2019, en ökning med 25 %. Det kommer 
att bli en stor utmaning att kunna erbjuda så många fler platser som behövs och frågan är om det 
är möjligt utan en demografikompensation. 

-Kultur- och naturbussarna. Efterfrågan på bussarna till kulturarrangemang och till olika naturdesti-
nationer är redan idag mycket stor. Att få tillgång till en buss till dessa aktiviteter är en förutsätt-
ning för många förskolor och grundskolor. Det är också en stor trygghet för barn och föräldrar 
att barnen får en säker transport till och från utflyktsmålet. 

-Barnkulturenheten som fördelar kulturaktiviteter/föreställningar till skolorna; teater, dans, konst 
och film för alla barn som går i förskola och skola (0 -16 år). Målet har under en lång rad år varit 
att nå samtliga antal barn som finns i målgruppen. Enheten ser ett behov framöver att utbudet, i 
ännu större omfattning än idag, präglas av uppsökande verksamheter. Uppsökande verksamhet 
på exempelvis skolor och förskolor är mer resurskrävande. 

-Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Stadsbiblioteket, Malmö Konsthall och Stadsarkivet är mötesplatser 
som ska erbjuda ett kvalitativt, intressant och spännande utbud i en trygg och säker miljö för alla 
malmöbor. Ökade besöksströmmar i denna omfattning kommer att ställa mycket stora krav på 
gott värdskap och bemanning, sju dagar i veckan. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2014 Kulturstrategi 2014-2020 för att gälla i hela Malmö stad or-
ganisation. Kulturnämnden har därefter, tillsammans med samtliga förvaltningar, tagit fram en 
handlingsplan för att gälla från och med 2016. I syfte att revidera ambitionsnivån i handlingspla-
nen för 2016 har Kulturförvaltningen föreslagit att den återremitteras till Kulturnämnden för 
vidare behandling, innan beslut i Kommunstyrelsen och Fullmäktige.  Att revidera Kulturstrate-
gins handlingsplan för 2016 har till syfte att se över i vilken takt planen genomförs, utan att för-
lora fokus på de långsiktiga målen i Kulturstrategin. 
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Den stora flyktingströmmen under hösten/vintern 2015 har engagerat många och flera av kultur-
förvaltningens verksamheter har tagit initiativ till särskilda satsningar. Här kan nämnas gitarr- och 
danslektioner, filmvisningar, spelträffar, öppna verkstäder, specialvisningar på Malmö Museer och 
Konstmuseet, tillgång till datorer och öppna nätverk etc. Dessa satsningar planeras att bli än mer 
omfattande och ett antal ytterligare idéer är tänkta att genomföras under 2016, bland annat kom-
mer biblioteksbussen stanna vid boenden. Många av kulturförvaltningens institutioner är också 
mötesplatser som ska vara en välkomnande plats för alla och det tog inte många dagar förrän 
nyanlända hittade till Stadsbiblioteket. De resurser som detta hittills har tagit i anspråk har kultur-
nämnden kunnat finansiera inom befintlig budget. För 2016 kommer denna typ av insatser att 
vara prioriterade och resurser ska omfördelas för detta ändamål. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Malmö Kulturskola är en av verksamheterna som starkt påverkas av hur många barn/unga det 
finns i olika åldersgrupper, precis som den vanliga skolverksamheten. Kulturnämnden har de 
senaste åren gjort en stor satsning på Kulturskolan inklusive El Sistema och tillfört extra medel. 
Det har varit en prioriterad satsning att erbjuda fler platser och med sänkta avgifter (från 550 kr 
till 300 kr/termin) för att ge alla Malmös barn en möjlighet att delta. Med denna tilldelning har 
köerna minskat och idag finns 3 800 elevplatser för undervisning på Kulturskolan. Därtill till-
kommer platser i Pröva-På, kulturtimmen och Tvåornas kör. Genom El Sistema har kulturskolan 
etablerats i tre områden - Holma, Kroksbäck och Sofielund - där man tidigare haft svårt att rekry-
tera elever. Tvåornas kör är också en verksamhet som lockat nya elevgrupper. 

Enligt befolkningsstatistiken kommer antalet barn/unga i åldersgruppen 6-15 år att öka med 
ca 2 000 barn per år fram till 2019, en ökning med 25 %. Det kommer att bli en stor utmaning att 
erbjuda så många fler platser som behövs och frågan är om det är möjligt utan en demografi-
kompensation. 

Nationellt kommer det att tas fram en ny strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. 
Fler ska ges möjlighet att delta i den kommunala musik- och kulturskolan och regeringen kom-
mer att satsa 100 miljoner kronor årligen på att främja låga avgifter men att även göra den mer 
tillgänglig och jämlik. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016. Statens kulturråd 
kommer att få i uppdrag att fördela bidraget. 

Det kommer krävas mer resurser åren framöver för att kunna upprätthålla dagens nivå med att 
ca 10 % av andelen barn/unga i målgruppen har tillgång till Malmö Kulturskola. En förhoppning 
finns att Malmö stad ska få en tilldelning från nationell nivå. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Kulturskolan ? -1 500 -1 500 

SUMMA  -1 500 -1 500 
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1 Mål 

Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäk-
tiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbe-
tar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. På grund av den kompletterande befolkningspro-
gnosen och till följd av det ökande antalet asylsökande och kommunmottagna kommer nämn-
dernas arbete med att nå kommunfullmäktiges mål och arbetet med att utföra de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnderna i 2016 års budget i varierande grad att påverkas. De tek-
niska nämnderna (TN, SBN, MN, SN) och dess förvaltningar kommer därför att utöka det sam-
arbete som initierades under 2015 för att tillse att gemensamma prioriteringar i förhållande till 
kommunfullmäktigemålen görs och att arbetet med nämndsgemensamma processer utvecklas. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit miljönämnden kommer un-
der 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Det antagna nämndsmålet som är kopplat till ovanstående kommunfullmäktigemål kommer att 
påverkas genom att måluppfyllelsen till fullo inte förväntas uppnås. 
Det antagna nämndsmålet lyder: God framförhållning och samarbete inom kommunen för att malmöbarnens 
behov av förskolor och skolor av hög kvalitet tillgodoses. 
Miljöförvaltningen kommer att få svårt att upprätthålla en snabb handläggning av inkomna an-
mälningsärenden gällande skolor och förskolor. Förvaltningen ser en risk för att samverkan och 



83Bihang 2016   Nr 803

Miljönämnden, Reviderad budget 2016 4(10) 

samarbete med skolförvaltningarna minskar eftersom det kommer att uppstå resursbrist på för-
valtningen. 

 
 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Det antagna nämndsmålet som är kopplat till ovanstående kommunfullmäktigemål kommer att 
påverkas genom att måluppfyllelsen till fullo inte förväntas uppnås under året. 
Delar av det antagna nämndsmålet lyder: Tryggt och hållbart boende. (Vi arbetar för att säkerställa trygga 
och hållbara boendemiljöer och ställer krav på att fastighetsägare i Malmö ska vara ansvarsfulla. Vi motverkar 
slumförvaltning och arbetar för att få fler seriösa fastighetsägare). 
Miljöförvaltningen bedömer att tillsyn av de nya boendeformerna (vandrarhem, pensionat, väl-
färdsbolag etc.) medför en ökning av antalet tillsynstimmar som förvaltningen saknar resurser för. 
Resurser för att samarbeta andra förvaltningar och myndigheter kommer att saknas under 2016. 
Det finns därför en risk för att målet till fullo inte kommer att uppnås under 2016. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Det antagna nämndsmålet som är kopplat till ovanstående kommunfullmäktigemål kommer att 
påverkas genom att måluppfyllelsen till fullo inte förväntas uppnås. 
Det antagna nämndsmålet lyder: Hållbar stadsmiljö. 
Behovet av ökat byggande av bostäder och lokaler i Malmö innebär ökad arbetsbelastning för 
miljöförvaltningens plan- och bygglovsgranskning. För närvarande arbetar 2,5 helårsresurser med 
plan-, och bygglovsgranskning. För att inte försämra kvalitet och handläggningstider enligt upp-
satt mål behövs förstärkning med ytterligare en 0,5 helårsresurs under 2016. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.8.3 Uppdrag - Miljönämnden ges i uppdrag att i samråd med berörda aktörer 
söka extern finansiering för att möta regeringens nya klimatinvesteringspro-
gram och möjliggöra energieffektiviseringar av förskolor och skolor, stärka 
arbetet med hållbart resande och satsningar på textil- och matavfall. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit miljönämnden kommer un-
der 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Arbetet med att uppfylla Miljönämndens mål och därigenom bidra till kommunfullmäktiges mål, 
kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit miljönämnden kommer un-
der 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

 
 

2.1 Bostadstillsyn 

Miljönämnden ser ett ökat behov av tillsyn på asylboenden under 2016 med anledning av flyk-
tingsituationen. 
Under 2015 har en "anpassad tillsyn" utförts vilket innebär en stöttande rådgivning och informat-
ion om miljöbalkens krav för att undvika olägenheter i asylboenden. Under 2016 bedömer miljö-
nämnden att det finns behov av att följa upp alla tillfälliga asylboenden som uppstod 2015 såsom 
HVB-boenden, vandrarhem, föreningslokaler, pensionat m m. 
Arbetet med tillsyn på asylboende behöver förstärkas med fler resurser under 2016 och behöver 
därför initialt förstärkning av kommunbidrag. 

Andra följder av flyktingsituationen är att trångboddheten kommer att öka, främst i områden 
med låg välfärd. Dessa ärenden är särskilt svåra eftersom bostadstillsynens kravställning till fas-
tighetsägaren kan innebära att de boende blir vräkta. Det är högst troligt att barnfamiljer kan 
komma att drabbas. Trångboddhet kommer att innebära ökat behov av tillsyn och samverkan 
inom staden. 
Antalet källarboenden förväntas öka under 2016 som en följd av flyktingsituationen och befolk-
ningsprognosen. Tillsynsarbetet kräver ett proaktivt arbetssätt och samverkan med framförallt  
stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänsten Syd. Risken är stor att barnfamiljer drabbas, ef-
tersom tillsynsarbetet kan leda till att källarboenden döms ut och förbjuds och de boende riskerar 
att bli hemlösa. 
Ökade resurser för detta arbete samt samverkan med sociala resursförvaltningen är nödvändig. 

Flyktingsituationen kan även innebära en ökad slumförvaltning. Bostadstillsynen kan med stärkta 
resurser arbeta proaktivt för att se till att samtliga fastighetsägare som verkar inom Malmö upp-
fyller miljöbalkens krav på hälsosamma boenden. Arbetet sker bäst genom samverkan med lä-
genhetsenheten, stadsområdena, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd och Skatteverket, 
vilket innebär ett behov av utökade resurser. 

Om bostadstillsynen genomförs med nuvarande resurser kommer följande att påverkas: 

 Minskad tillsyn på asylboenden. 
 Minskat proaktivt angreppssätt mot trångboddhet. 
 Minskade resurser till samarbete med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret 

kring källarboenden och olovligt boende. 
 Minskat samarbete för motverkande av slumförvaltnming, minskad tillsyn och därmed en 

befarad ökning av slumförvaltning. 
 Minskad tillsyn av de nya boendeformerna (vandrarhem, pensionat, välfärdsbolag etc.) till 

följd av flyktingsituationen. 
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2.2 Tillsyn av skolor och förskolor 

Som en följd av befolkningsprognosen beräknas ca 50 nya skolor och förskolor att byggas i 
Malmö under år 2016 - 2019. 
Miljöförvaltningen hanterar dessa anmälningsärenden, vilket är ett tidskrävande och ofta oförut-
sägbart arbete. Ärendena är svåra att planera eftersom de är händelsestyrda och  beroende av 
uppgifter som kommer in till miljöförvaltningen. För att tidigt kunna fånga upp brister och se till 
att samverkan inom Malmö stad fungerar smidigt kräver det att förvaltningen är flexibel och har 
möjlighet att prioritera anmälningsärenden när dessa kommer till förvaltningen.  Mycket tid av-
sätts för samverkan och rådgivning i processen. Miljöförvaltningen är också en viktig remissin-
stans i planerings- och byggprocesserna inom staden i dessa ärenden. Tidsåtgången för samver-
kan, rådgivning och remissarbete finansieras via kommunbidrag. 

Den snabba befolkningsökningen medför även ett större tryck på befintliga skolor och förskolor 
med ökade risker för bristande hygien, ventilation, ljudmiljö och ökat slitage. Detta innebär ett 
ökat behov av tillsyn på skolor, förskolor och pedagogisk omsorg för att säkerställa bra fysiska 
miljöer för barn och unga. Situationen kräver även utökad rådgivning från förvaltningen för att 
bidra till kreativa lösningar på kortsiktiga åtgärder. Detta arbete fiansieras idag av kommunbidrag. 

Utredningar gällande markföroreningar blir också aktuella vid den planerade utbyggnaden av 
ca. 50 skolor och förskolor samt vid befintliga lokaler och nya bostäder/asylboenden. Miljöför-
valtningens kompetens inom markfrågor efterfrågas flitigt av Malmö stads förvaltningar. Förvalt-
ningens utrednings- och rådgivningsarbete finansieras via kommunbidrag. 

Malmös rekordartade befolkningsökning medför både direkta och indirekta konsekvenser för 
förvaltningens arbete. Det kommer att ske en påtaglig ökning av antalet anmälningsärenden av 
skolor och förskolor men även en ökad belastning på befintliga lokaler. Antalet utredningar om 
markföroreningar kommer också att öka. 

Om tillsyn av skolor och förskolor sker med nuvarande resurser kommer följande att påverkas: 

 Miljöförvaltningen får svårt att upprätthålla en snabb handläggning av inkomna anmäl-
ningsärenden gällande skolor och förskolorsamt besvarande av plan- och bygglovsremis-
ser. 

 Mindre samverkan och samarbete och minskad rådgivning till skolförvaltningarna. 
 Minskad rådgivning till andra förvaltningar gällande markmiljöfrågor. 

2.3 Plan- och bygglovsgranskning 

Behovet av ökat byggande av bostäder och lokaler i Malmö innebär ökad arbetsbelastning för 
miljöförvaltningens plan- och bygglovsgranskning. För närvarande läggs tid motsvarande 2,5 
helårsresurser på detta arbete men för att klara handläggningen av ärenden inom rimliga tider och 
med bibehållen kvalitet behövs förstärkning med 0,5 helårsresurs under 2016. 
Om miljöförvaltningens plan- och bygglovsgranskning försämras innebär det ökade risker för 
miljön och människors hälsa. 

2.4 Utvecklingsprojekt 

Miljöförvaltningen arbetar med utvecklingsprojekt och utvecklingsprocesser för god miljö och 
hållbar utveckling som i hög utsträckning finansieras av statliga medel och EU-stöd. 
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Både EU och staten ökar och omfördelar i nuläget anslag för att möta flyktingsituationen. Det 
finns mycket goda möjligheter att kombinera detta med klimat-, miljö- och hälsoutmaningar för 
ökad sysselsättning, tillväxt och innovation och en mer hållbar samhällsutveckling. 
Miljöförvaltningen skulle i ökad utsträckning kunna bidra till att, med hjälp av ekonomiskt stöd 
från staten och EU, utveckla och genomföra gemensamma projekt i samverkan och partnerskap 
som både skapar jobb och stödjer utveckling av gröna lösningar och hållbara affärsmodeller. 

För att möjliggöra detta behövs förstärkning motsvarande 0,5 helårsresurs under 2016. 

2.5 Förebyggande livsmedelstillsyn 

Befolkningsökningen som förväntas under 2016 kommer sannolikt att medföra att antalet livs-
medelsverksamheter på sikt ökar. 
Befolkningsökningen påverkar livsmedelstillsynens ekonomi, både med ökade intäkter samt be-
hov av utökat kommunbidrag i de delar som inte kan finansieras med tillsynsavgifter från verk-
samheterna, exempelvis granskning av nya asylboenden. 
För att under 2016 kunna utföra oplanerad livsmedelskontroll samt kunna ge förebyggande ser-
vice, information och rådgivning till nya asylboenden behövs en kommunbidragsförstärkning till 
avdelningen för livsmedelskontroll motsvarande en halv årsresurs. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Bostadstillsyn 
Tillsyn av nya asylboenden, tillfälliga asylboenden och boendeformer som har uppstått till följd av 
det stora antalet flyktingar. 
Samverkan med lägenhetsenheten, stadsområdena, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten 
Syd och Skatteverket för att motverka trångboddhet, slumförvaltning, olovliga källarboende etc. 
Totalt behövs ökade resurser med 1 000 tillsynstimmar, vilket motsvarar en helårsrusurs. 

Tillsyn av skolor och förskolor 
Rådgivning, samverkan och besvarande av plan- och bygglovsremisser vid handläggning av anmä-
lan av ca 50 nya skolor och förskolor samt utredning och rådgivning gällande markföroreningar 
för ca 50 planerade skolor och förskolor. Totalt behövs ökade resurser med 1 000 tillsynstimmar 
vilket motsvarar en årsarbetare. 

Plan- och bygglovsgranskning 
Behovet av ökat byggande av bostäder och lokaler i Malmö innebär ökad belastning på miljöför-
valtningens plan- och bygglovsgranskning. För att klara handläggningen inom rimlig tid och med 
bibehållen kvalitet behövs förstärkning motsvarande 0,5 helårsresurs under 2016 för detta arbete. 

Utvecklingsprojekt 
Både EU och staten ökar och omfördelar i nuläget anslag för att möta det ökade antalet flykting-
ar. Miljöförvaltningen skulle i större utsträckning kunna bidra till att, med hjälp av ekonomiskt 
stöd från staten och EU, utveckla och genomföra gemensamma projekt i samverkan och partner-
skap som både skapar jobb och stödjer utveckling av gröna lösningar och hållbara affärsmodeller. 
För att möjliggöra detta behövs förstärkning motsvarande 0,5 helårsresurs under 2016. 

Förebyggande livsmedelstillsyn 
Befolkningsökningen som förväntas under 2016 kommer sannolikt att medföra att antalet livs-
medelsverksamheter på sikt ökar. 
För att under 2016 kunna utföra oplanerad livsmedelskontroll samt kunna ge förebyggande ser-
vice, information och rådgivning till nya asylboenden behövs en kommunbidragsförstärkning till 
avdelningen för livsmedelskontroll motsvarande en halv årsresurs. 
 
 
 

 
 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Bostadstillsyn 0 -600 -600 

Tillsyn av skolor och förskolor 0 -600 -600 

Plan- och bygglovsgranskning 0 -300 -300 

Utvecklingsprojekt 0 -300 -300 

Förebyggande livsmedelstillsyn 0 -300 -300 



89Bihang 2016   Nr 803

Miljönämnden, Reviderad budget 2016 10(10) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

SUMMA 0 -2 100 -2 100 
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1 Mål 

Sociala resursförvaltningen kan inte se att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av 
antal asylsökande och kommunmottagna kommer att påverka överförmyndarnämndens arbete 
med att nå kommunfullmäktiges mål, med undantag för Målområde 3 - En stad för barn och 
unga (se nedan under 1.3.1.). 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

På grund av den mycket stora ökningen av asylsökande har antalet ansökningar/ärenden om 
godmanskap för ensamkommande barn ökat mycket kraftigt under 2015. Avdelningen för över-
förmyndarärenden har fram till november 2015 kunnat förordna god man till alla ensamkom-
mande barn inom någon vecka. Under november och december har antalet ansökningar dock 
ökat så mycket att balanserna och handläggningstiden har ökat kraftigt. Under de första två veck-
orna i december kom det ca 90 ansökningar per vecka. Det finns för närvarande knappt 200 an-
sökningar om god man för ensamkommande barn i balans och handläggningstiden är ca 4-5 
veckor. Det ökade antalet ärenden har också medfört att gode männen har ett större antal upp-
drag. 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande ensamkommande barn att ligga 
på en fortsatt hög nivå under 2016. Detta gör att överförmyndarverksamheten under 2016 kom-
mer att ha svårt att uppnå kommunfullmäktiges mål Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för förordnande av god man överskrider redan idag målvärdet 
och verksamheten hinner inte rekrytera tillräckligt många gode män (se målkedja nedan). En fort-
satt hög inströmning kommer alltså att få konsekvenser för måluppfyllelsen. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har ökat mycket kraftigt under 2015. 
Under 2015 (1 januari - 23 december) har det inkommit 882 ansökningar om god man för en-
samkommande barn, att jämföras med 192 ansökningar för helåret 2014 (se tabell nedan). Av 
ansökningarna avsåg uppskattningsvis ungefär hälften barn som anvisats till Malmö stad och hälf-
ten barn som anvisats till andra kommuner men som av dessa kommuner placerats i Malmö. Av-
delningen för överförmyndarärenden har fram till november 2015 kunnat förordna god man till 
alla ensamkommande barn inom någon vecka. Under november och december har antalet an-
sökningar ökat så mycket att balanserna och handläggningstiden har ökat kraftigt. Det finns för 
närvarande knappt 200 ansökningar om god man för ensamkommande barn i balans och hand-
läggningstiden är ca 4-5 veckor. Det är mycket otillfredsställande att asylsökande barn som kom-
mer ensamma står helt utan ställföreträdare under så lång tid. Det ökade antalet ärenden har 
också medfört att gode männen har ett större antal uppdrag. 

 

Antalet aktiva ärenden om god man för ensamkommande barn som står under överförmyndar-
nämndens tillsyn uppgick i december 2015 till ca 800 ärenden. Till detta kommer de knappt 200 
ärenden som finns i balans och där god man ska förordnas. Totalt rör det sig alltså om ca 1 000 
ärenden, att jämföras med 270 ärenden i december 2014. För att hantera den stora ökningen av 
ärenden om ensamkommande barn har avdelningen under året visstidsanställt en extra handläg-
gare och en assistent. Trots detta är arbetsbelastningen mycket hög och starka prioriteringar görs 
löpande. Ytterligare en handläggare kommer att rekryteras under början av 2016. 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande ensamkommande barn att ligga 
på en hög nivå även under 2016. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att årligen fastställa så kallade 
länstal för mottagande av nyanlända, efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sve-
riges Kommuner och Landsting. För 2016 uppgår länstalet för Malmö stad till 903 barn. Förutom 
de barn som på detta sätt kommer att anvisas till Malmö, förväntas under 2016 (på samma sätt 
som 2015) ett stort antal ansökningar om god man för ensamkommande barn som anvisas till 
andra kommuner och som av dessa kommuner placeras i Malmö. Totalt uppskattar verksamheten 
att det kommer att inkomma ca 1 500 ansökningar (dvs i genomsnitt ca 125 stycken i månaden) 
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om god man för ensamkommande barn under 2016. Detta kommer att medföra en ökning av 
antalet aktiva ärenden från ca 1 000 i december 2015 till ca 2 000 under 2016 (genomströmningen 
av dessa ärenden är relativt stor varför antalet aktiva ärenden inte ökar i samma utsträckning som 
antalet ansökningar). 

Som en direkt konsekvens av det ökade antalet ärenden under 2015 har Avdelningen för över-
förmyndarärenden behövt utökas med en handläggare och en assistent och det är just nu fyra 
medarbetare som ansvarar för dessa ärenden. Ytterligare en handläggare kommer att rekryteras i 
januari 2016. Samtliga nyrekryteringar är visstidsanställningar. Med den förväntade ökningen av 
antalet ansökningar och aktiva ärenden under 2016 kommer verksamheten att behöva utökas 
ytterligare. 

Handläggningen av ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är mycket resurskrä-
vande. En mycket stor mängd handlingar som ska registreras inkommer varje dag och varje ansö-
kan ska läggas upp som ett ärende både digitalt och fysiskt. Handläggarna ansvarar för utredning 
av ansökningar, förordnande av gode män, utövande av tillsyn över gode männen, utredning av 
klagomål, byte av gode män, arvodering, återsökning till Migrationsverket, rekrytering och utbild-
ning av nya gode män. För att möta behovet behöver ca 15-20 nya gode män rekryteras varje 
vecka.  Enligt tidigare bedömning har en handläggare bedömts rimligen kunna ansvara för ca 150 
ärenden. Med ökad ärendemängd och fler handläggare kan i förlängningen effektivitetsvinster 
göras, varför antalet ärenden per handläggare rimligen borde kunna ökas till 200 ärenden. För att 
hantera de förväntade 1 500 ansökningarna och 2 000 ärendena under 2016, kommer det därför 
behövas tio handläggare och en assistent. Detta innebär en utökning med 8 handläggare och en 
assistent jämfört med januari 2015, dvs före den stora ökningen av antalet asylsökande. 

Eftersom överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation har sin administrativa hemvist vid 
Sociala resursförvaltningen, kommer äskande av utökat kommunbidrag för nödvändiga perso-
nella resurser att göras av sociala resursnämnden. 

Den förväntade fortsatta ökningen av antalet ansökningar om godmanskap för ensamkommande 
barn kommer att medföra ökade kostnader för godmansarvoden. Kostnaden för arvode före 
permanent uppehållstillstånd (PUT) återsöks i sin helhet från Migrationsverket. Arvode för en-
samkommande barn som fått PUT kan inte återsökas utan kommer att belasta överförmyndar-
nämndens budget för 2016 (se vidare under 3.) 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Den förväntade fortsatta ökningen av antalet ansökningar om godmanskap för ensamkommande 
barn kommer att medföra ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader för godmansar-
voden. 

Överförmyndarnämndens största utgift avser kostnader för godmansarvoden. Förordnade ställ-
företrädare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen 
av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. Sveriges Kommuner och Landsting ger ut förslag till er-
sättningsregler som överförmyndarnämnden i grunden tillämpar. Detta är viktigt för rättssäker-
heten och förutsägbarheten. Överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka 
dessa kostnader. 

Arvode till gode män före det att barnet beviljas permanent uppehålltillstånd begärs och beslutas 
en gång i kvartalet. Arvodet uppgår i genomsnitt till ca 7 000 kr per uppdrag och kvartal. Kostna-
den för arvode före PUT/under asyltiden återsöks (med stöd av 8 § förordningen 2002:1118 om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl.) i sin helhet från Migrationsverket. Återsökningen av stats-
bidrag till överförmyndarnämnden administreras av Avdelningen för överförmyndarärenden. 

Efter det att barnet beviljats PUTerhåller gode mannen att årsarvode om i snitt ca 12 000 kr per 
uppdrag och år. Arvode för ensamkommande barn som har fått PUT kan inte återsökas utan be-
lastar överförmyndarnämndens budget. Malmö stad erhåller dock automatiskt en schablonersätt-
ning (enligt 31 § förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar) om 
30 000 kr. Schablonersättningen ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom 
socialtjänsten och betalas ut till stadskontoret. Det framgår inte av förarbetena hur stor del av 
schablonen om 30 000 kr som ska täcka kostnad för god man.  I departementsskrivelsen Översyn 
av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn, Ds 2011:34 (s 74.), 
anges att endast en mindre del av schablonen, vilken utredarna bedömer till 4 000 kr, är avsedd 
för kostnader för god man. Detta grundas bland annat på att särskild förordnad vårdnadshavare 
ska förordnas när barnet fått PUT. I de flesta fall kvarstår dock gode mannen eftersom det är 
svårt att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare. I flera kommuner återsöker överförmynda-
ren i stället de faktiska arvodeskostnaderna från socialtjänsten. 

Under november och december 2015 har beslut om arvode före PUT beslutats om 515 tkr respek-
tive 1 030 tkr. Totalt under 2015 uppgår arvodet före PUT till 5 080 tkr. Under 2016 förväntas 
antalet ansökningar/nya ärenden fortsätta ligga på en mycket hög nivå. 1 500 nya ärenden förvän-
tas under 2015, vilket innebär 125 nya ärenden per månad. Arvode för dessa ärenden före PUT 
beräknas uppgå till 10 500 tkr (125st x 7000kr x 12 mån). Till detta kommer arvode för redan 
befintliga ärenden om ytterligare ca 2 100 tkr (25 st x 7000kr x 12 mån). Den totala kostnaden för 
godmansarvode före PUT beräknas således uppgå till 12 600 tkr under 2016. Den faktiska kostna-
den återsöks av Migrationsverket. 

Under 2015 har beslut om arvode efter PUT beslutats om totalt 2 220 tkr avseende 300 ärenden. 
Den mycket stora ökningen av asylsökande kommer medföra att Migrationsverkets handlägg-
ningstider blir längre. Den 30 november 2015 fanns det drygt 30 000 asylsökande ensamkom-
mande barn inskrivna hos Migrationsverket. Under 2015 (150101--151130) har Migrationsverket 
beviljat 2 750 barn uppehållstillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om up-
pehållstillstånd i asylärende för ensamkommande barn uppgick under 2015 till ca 200 dagar. Om-
sättningstiden för de framtagna länstalen har beräknats till 1,0. En stor andel av de ensamkom-
mande barn som kommer till Malmö under 2016 kommer därför sannolikt inte att beviljas uppe-
hållstillstånd under 2016 utan vara fortsatt asylsökande. Arvodet för dessa kommer alltså att 
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kunna återsökas av Migrationsverket (se ovan). Det är mycket svårt att uppskatta hur många barn 
som kommer att beviljas PUT under 2016. En uppskattning ger vid handen att de som ansökt 
om asyl under 2015 - dvs ca 1 000 barn - kommer att beviljas PUT under 2016. Kostnaden för 
godmansarvoden i dessa ärenden förväntas uppgå till ca 7 400 tkr (1 000 ärenden x 7 400 kr), att 
jämföras med tidigare budgeterad kostnad om 2 920 tkr.  Denna kostnad kan inte återsökas och 
ryms inte inom överförmyndarnämndens budget. Mot bakgrund av detta äskas utökat kommun-
bidrag om 4 480 tkr  för att täcka denna kostnad. 

Nämnden har sedan tidigare i nämndsbudget 2016 redan ett prognostiserat underskott om 
1 365 tkr vilket är hänförbart till ökade kostnader för arvode till gode män. 

  

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Arvoden gode män 12 600 -17 080 -4 480 

SUMMA 12 600 -17 080 -4 480 
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1 Mål 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Stadsrevisionen har under flera år arbetat i olika former av kunskapsallianser och kommer 2016 
att fortsätta det arbetet. Samarbete med andra skånska kommuner och regionen som har och kan 
resultera i samgranskningar är prioriterat. Övriga kunskapsallianser är 

 universitetet och högskola 
 statliga myndigheter (Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen samt Inspektionen för vård 

och omsorg) 
 andra nationella och internationella aktörer såsom 

- STAREV som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, lands-
ting och regioner där det finns egna revisionskontor 
- STAREV SYD som är ett samarbetsorgan mer inriktat på erfarenhetsutbyte mellan 
kommuner inom STAREV 
- SKYREV som är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommu-
ner, landsting och regioner 

 näringsliv (revisionsbyråer som arbetar inom kommunal/regional revision) för att få nya 
kunskaper om revisionsmetodik mm 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 
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1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Revisorskollegiet har inte beslutat om något nämndsmål till ovanstående kommunfullmäktigemål 
eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att nämnden inte kan bidra till att uppnå kom-
munfullmäktigemålet under 2016. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

  

Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande 

Alla tjänster på stadsrevisionen 
ska vara tillsvidareanställning och 
heltidstjänster. 

Andelen tillsvidareanställningar 
och tjänster på heltid vid rekryte-
ring ska vara 100% 

 

  Erbjuda tillsvidareanställning och 
tjänster på heltid vid rekrytering. 

Personal- och kompetensförsörj-
ningen ska vara god. 

Andelen medarbetare som erbju-
dits kompetensutveckling genom 
utbildning 

 

  
Erbjuda samtliga medarbetare 
kompetensutveckling genom ut-
bildning 

Alla yrkesrevisorer ska vara certifi-
erade kommunala yrkesrevisorer 

Andelen certifierade kommunala 
yrkesrevisorer av samtliga yrkes-
revisorer 

 

  
Verka för att samtliga yrkesreviso-
rer ska vara certifierade kommu-
nala yrkesrevisorer 

Det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet ska bedrivas i verksamheten Handlingsplan ska vara upprättad  

 

Minst 1 gång om året ska hand-
lingsplanen för systematiskt ar-
betsmiljöarbete följas i samver-
kansgruppen 

 

  Upprätta och följa handlingsplan 
för systematiskt arbetsmiljöarbete 

Planen för jämställd personalpolitik 
ska följas upp och resultaten av 

Följa upp plan för jämställd perso-
nalpolitik  
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Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande 

åtgärderna ska analyseras. 

 
Resultaten av åtgärderna avse-
ende jämställd personalpolitik ska 
analyseras. 

 

  
Följa upp planen för jämställd 
personalpolitik och resultaten av 
åtgärderna ska analyseras. 

Fullmäktiges mål och uppdrag 
genomförs och följs upp 

Projektplaner och rapporter ska 
godkännas av revisionsdirektören.  

  

Bedriva revisionsarbetet enligt god 
revisionssed för yrkesrevisorer 
som den uttrycks i SKYREVs väg-
ledningar och rekommendationer. 

Främja fullmäktiges styrning och 
beslutsfattande genom att tillse att 
kommunstyrelsen och nämnderna 
lämnar en rättvisande redovisning 
av ekonomi och verksamhet. 

Projektplaner och rapporter ska 
godkännas av revisionsdirektören.  

  

Bedriva revisionsarbetet enligt god 
revisionssed för yrkesrevisorer 
som den uttrycks i SKYREVs väg-
ledningar och rekommendationer. 

Nämnder/styrelser tar ett aktivt 
ansvar för styrning, uppföljning och 
kontroll av ekonomi, verksamhet 
och rutiner. 

Projektplaner och rapporter ska 
godkännas av revisionsdirektören.  

  

Bedriva revisionsarbetet enligt god 
revisionssed för yrkesrevisorer 
som den uttrycks i SKYREVs väg-
ledningar och rekommendationer. 

Granskningen sker stödjande och 
förebyggande och ger ett mer-
värde i verksamheten. 

Projektplaner och rapporter ska 
godkännas av revisionsdirektören  

  

Bedriva revisionsarbetet enligt god 
revisionssed för yrkesrevisorer 
som den uttrycks i SKYREVs väg-
ledningar och rekommendationer. 

 
 

  

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Samtliga tjänster på revisionskontoret är heltidstjänster. Revisionskontoret fortsätter att erbjuda 
tillsvidareanställning och tjänster på heltid vid rekrytering. 



105Bihang 2016   Nr 803

Revisorskollegiet, Reviderad budget 2016 7(8) 

2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Malmö står inför nya stora utmaningar! I den reviderade befolkningsprognosen skrivs den tidi-
gare prognosen upp med 62 %. Det betyder att Malmö får ett årligt genomsnitt på 8250 invånare 
under åren 2016-2019, och därmed redan år 2019 kan ha en befolkning på 357 000 invånare. 
Detta får kännbara konsekvenser för skola och förskola, vård och omsorg, individ och familje-
omsorg samt nybyggnation av skolor och bostäder. 

Staden har beviljats viss finansiering från staten för 2015 och 2016 för flyktingssituationen och 
för verksamheterna i Malmö stad handlar det nu om att anpassa och utveckla sina organisationer, 
skapa nya rutiner och arbetssätt rekrytera personal och påbörja byggande. Med andra ord kom-
mer Malmö stad som organisation att växa ordentligt. 

I en sådan situation finns det initialt, de närmaste åren, stora risker för väsentliga fel inom den 
interna kontrollen. Det kan också, som stadskontoret identifierat, få konsekvenser för nämnder-
nas möjlighet att uppnå fullmäktigemål och utföra tilldelade uppdrag samt konsekvenser för verk-
samheten och för nämndernas ekonomi. 

Vi kan konstatera att brister i den interna kontrollen kan leda till ökad risk för oavsiktliga fel, oe-
gentligheter, mutor och korruption. Mycket i samband med flyktingmottagningen fick ske med 
kort varsel och utanför gängse verksamhet och rutiner och det gäller nu att verksamheten blir 
“ordinarie” igen. 

Allt detta påverkar sammantaget stadsrevisionens möjligheter att genomföra granskningar med 
bibehållen kvalitet. 

Som en konsekvens av ovanstående måste stadsrevisionens verksamhet utökas. Bedömningen är 
att det är nödvändigt med en förstärkning med ytterligare antingen en anställd sakkunnig revisor 
kombinerat med upphandling av konsult som har specialistkompetens eller en förstärkning med 
enbart upphandlade konsulter som har specialistkompetens för att kunna genomföra fler fördju-
pade granskningar och mer genomgripande analyser av verksamheterna, ekonomin och den in-
terna kontrollen än vad den ursprungliga redan beslutade budgeten möjliggör. Kostnaderna för 
detta bedöms uppgå till 1500 tkr. 

Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget 
enligt kommunallagen och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna 
kan avge ett väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. I kommunallagen framkommer att 
revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde samt även de kommunala bolagen. Ett otillräckligt 
revisionsanslag försvagar revisionen. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 
Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

  -1 500 -1 500 

SUMMA  -1 500 -1 500 
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1 Mål 

Servicenämnden gör inte bedömningen att arbetet med nämndens mål kommer att påverkas un-
der 2016. Däremot kan övriga nämnders förändringar och prioriteringar på sikt komma att på-
verka nämndens formulering av mål och uppföljningar. 

Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäk-
tiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbe-
tar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. Nämndernas arbete med att nå kommunfullmäkti-
gemålen och arbetet med att utföra de uppdrag som kommunfullmäkitge gett nämnderna i 2016 
års budget kommer att påverkas i varierande grad. Detta beror på den kompletterande befolk-
ningsprognosen till följd av ökat antal asylsökande och kommunmottagna. De tekniska nämnder-
na (tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och miljönämnden) och dess 
förvaltningar kommer därför att utöka det samarbete som initierades under 2015 för att se till att 
gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen görs och att arbetet med 
nämndsgemensamma processer utvecklas. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige gett servicenämnden 2016 kom-
mer inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 



110 Bihang 2016   Nr 803

Servicenämnden, Reviderad budget 2016 4(8) 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Arbetet med att uppfylla servicenämndens mål, och därigenom bidra till kommunfullmäktiges 
mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. Däremot kan mål-
arbetet påverkas på längre sikt. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige gett servicenämnden 2016 kom-
mer inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade antalet asylsökande. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Här beskrivs den nya befolkningsprognosens konsekvenser för nämndens verksamheter under 
2016 och hur pågående och planerade investeringar påverkas. 

Servicenämnden gör inte bedömningen att någon begäran om förändrat kommunbidrag krävs, 
eftersom förvaltningen kommer att få ersättning för förändrade tjänster från övriga förvaltningar 
och bolag. Eftersom nämnden ännu inte vet omfattningen av de nya beställningarna som befolk-
ningssituationen genererar kommer nämnden kontinuerligt att informera kommunstyrelsen ge-
nom kommande utfalls- och delårsrapporter. 

2.1 Förändringar och ekonomiska konsekvenser för verksamheten 

Arbetet med ensamkommande barn är prioriterat för hela kommunen och serviceförvaltningen 
spelar en viktig stödjande roll. Många av förvaltningens medarbetare är direkt eller indirekt del-
aktiga i de insatser som serviceförvaltningen gör. Under hösten har en separat organisation upp-
rättats inom serviceförvaltningen för att ge övriga förvaltningar stöd i krisarbetet. Höstens upp-
drag har i första hand fokuserat på leverans av mat och uppstart av nya boenden. 

I nuläget är det svårt att göra någon exakt bedömning av de konsekvenser den ökade befolk-
ningstillväxten har på serviceförvaltningens verksamheter under 2016 och framåt. Konsekvenser-
na uppstår oftast hos serviceförvaltningen efter det att andra nämnder och förvaltningar gjort sina 
prioriteringar, som sedan påverkar efterfrågan och utbud på förvaltningens tjänster. 

En öppen och tillitsfull dialog mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar blir extra vik-
tig under en tid av snabba förändringar. Det pågående arbetet med att systematisera beskrivning-
arna av förvaltningens tjänster och att upprätta tydliga och styrande överenskommelser blir ännu 
viktigare. På så sätt säkras en transparent och kostnadseffektiv utbyggnad av de tjänster vars ef-
terfrågan ökar. 

2.1.1 Boenden för ensamkommande barn 

I dagsläget hanterar förvaltningen uppdrag på ett 30-tal boenden för ensamkommande barn, 
varav cirka 25 är i kommunala fastigheter. Troligtvis är de tillfälliga platser för transitboende som 
Malmö nu har för ensamkommande barn tillräckliga. Inga ytterliga boenden i befintliga byggna-
der är aktuella, men för att klara behovet mer långsiktigt kan andra lösningar bli aktuella. Om 
Migrationsverkets arbete med att anvisa barn från Malmös transitboenden fungerar under 2016, 
innebär det att Malmö troligtvis kommer att behöva ha 600-1 000 platser. 

Hanteringen av de kommunala boendena kommer att ingå i förvaltningens ordinarie verksamhet 
med viss förstärkning från och med februari. Kommuntekniks utökade drift i form av exempelvis 
utökad beredskap och rondering, förrådshantering och support- och jourtelefon förslås ingå i 
hyran från och med 2016. Detta innebär att kommunteknik kommer att få täckning för de utö-
kade kostnader som de har. 

Skolrestauranger levererar sedan oktober månad måltider till boenden för ensamkommande barn. 
Antal levererade måltider per dag varierar utifrån kundens behov och har under december mins-
kat från 1 600 till 700 måltider per dag, 7 dagar i veckan. Utöver dessa går enstaka leveranser till 
bussar när behov uppstår. Måltidsleveranserna utförs som en tjänst till sociala resursförvaltning-
en. 
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En särskild organisation har byggts upp inom skolrestauranger för att möta det successivt ökade 
behovet av måltidsleveranser. Verksamheten skiljer sig från skolrestaurangers ordinarie verksam-
het på grund av de annorlunda serverings- och leveranstiderna, inklusive kvällar och helger. Verk-
samheten förväntas inte ge nettopåverkan på årsbudgeten, men respektive intäkts- och kostnads-
slag ökar. 

För närvarande sker alla leveranser från tre kök, dels från två kök till de boenden som beställer 
leverans av måltider och dels från ett kök där måltider tillagas och även serveras till de boende i 
samma fastighet. Serviceförvaltningen undersöker möjligheterna till en mer centraliserad tillag-
ning av måltiderna till ensamkommande barn. 

2.1.2 Ökat antal skolmåltider 

Serviceförvaltningen har redan i nämndsbudget 2016 aviserat att intäkterna för skolmåltiderna har 
svårt att möta kostnadsökningen. Nämndsbudgeten baseras på en ökning med cirka 1 700 elever, 
vilket bygger på den tidigare befolkningsprognosen. Med ytterligare 900 elever, på grund av anvi-
sade ensamkommande barn, blir det ännu svårare att klara nivån på budgeterade personalkostna-
der. Dessutom kommer de 300 familjer som anvisas till Malmö att påverka elevantalet ytterligare. 
Skolrestauranger har inte tagit hänsyn till denna påverkan i sin planering, vilket ökar osäkerheten. 

Redan idag har skolrestauranger en hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Flera av köken hante-
rar maximalt antal portioner och flexibiliteten i köken är nyttjad. De ökade intäkterna, till följd av 
ökat antal portioner, kommer troligtvis inte fullt ut täcka kostnaderna för ökad bemanning. Skol-
restauranger kommer att ha fler avstämningstillfällen för att mäta faktiskt antal inskrivna elever 
för att kunna fakturera skolförvaltningarna mer korrekt. 

Kapacitetsbrist kan komma att uppstå i flera kök, eftersom de redan nyttjar sin högsta kapacitet. 
Den tekniska utrustningen är beräknad för visst antal portioner och det blir också utrymmesbrist 
i den fysiska miljön, vilket kan leda till sämre arbetsmiljö. Bemanningen är redan snäv och kopp-
lad direkt till antal portioner. 

Ett bekymmer med utrymme i matsalar uppstår också på grund av elevökningen. Trots utdragna 
serveringstider är kapaciteten redan maximal i vissa matsalar. Förutom platsbrist så uppstår ett 
arbetsmiljöproblem för serviceförvaltningens medarbetare, lärarna och inte minst eleverna. Det är 
skolförvaltningarna som är hyresgäst för matsalarna, vilket innebär att serviceförvaltningen inte 
har full rådighet över dem. En dialog med skolförvaltningarna är därför nödvändig. 

2.1.3 Ökad efterfrågan på serviceförvaltningens tjänster 

Med ökad befolkning är det troligt att flertalet tjänster kommer att ha ökad efterfrågan, vilket 
eventuellt kan innebära behov av ökad bemanning. Med fler medborgare ökar troligtvis antalet 
sjukresor och skolresor, fler kundfakturor hos debiteringen och fler ärenden till kundcenter och 
televäxel samt behov av fler tolkinsatser. Även städservice och IT-service får troligtvis ökade 
uppdrag när fler skolor och förskolor byggs. Bemanningen på stadsfastigheter kan också komma 
att behöva förstärkas beroende på utbyggnadstakten av förskolor, skolor och boenden. 

Befolkningsökningen innebär att slitaget på allmän platsmark ökar. Därför kommer det att krävas 
utökade drift- och underhållsinsatser på anläggningar som exempelvis parker, toaletter och lek-
platser. Tekniska nämnden bedömer att behovet av ökade drift- och underhållsinsatser kommer 
vara som allra störst i Malmös mer tätbefolkade områden eller i områden där många Malmöbor 
och besökare vistas. Serviceförvaltningen kan komma att påverkas genom att efterfrågan ökar på 
kommuntekniks underhåll och drift inom dessa områden. 
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2.2 Konsekvenser för pågående och planerade investeringar 

Migrationsverket uppskattar att behovet av platser för asylsökande ensamkommande barn kom-
mer att uppgå till 40 000 asylplatser 2016, varav Malmös andel kommer att uppgå till 903. Upp-
skattningsvis skulle 903 anvisningsplatser innebära att cirka 20 barn blir anvisade till Malmö varje 
vecka. Sociala resursförvaltningen bedömer att det behövs totalt cirka 45 boenden 2016. Samtliga 
boendeformer för anvisade barn ska vara heldygnsboende i form av HVB-hem, hem för vård 
eller boende, för enskilda eller stödboende för barn från 16 år. 

För att Malmö stad ska klara ovanstående utmaning bedömer serviceförvaltningen det nödvän-
digt att arbetet utförs i projektform med ett klart och tydligt direktiv samt med projektdeltagare 
från berörda förvaltningar som sociala resursförvaltningen, serviceförvaltningen, stadsbyggnads-
kontoret, miljöförvaltningen, gatukontoret och fastighetskontoret med exploateringsavdelningen 
och Lima. Serviceförvaltningen bedömer att det även är nödvändigt med ett skyndsamt beslut om 
att starta ett övergripande Malmö stad-projekt och att resurser tilldelas från berörda förvaltningar 
till projektet omgående. Ett sådant projekt kommer att ta ytterligare resurser i anspråk. Dessa 
resurser ska på sikt ska inkluderas i ordinarie verksamhet, men i och med att arbetet startas upp 
och intensifieras under 2016 kan det innebära att omprioriteringar måste ske inom den ordinarie 
verksamheten. 

Hur många boenden som Malmö stad ska uppföra i egen regi har serviceförvaltningen idag ingen 
uppgift om. Malmö kommer även att bli anvisade cirka 300 asylsökande familjer och serviceför-
valtningen kommer troligtvis inte bli berörda av anskaffning av boende till dessa familjer. Modul-
lösningar kommer troligtvis att behövas. 

Behovet av nya platser på grund- och förskola har under en längre tid varit stort och flera projekt 
är under uppförande eller i planeringsfasen. Behovet kommer att öka ytterligare då även de asyl-
sökande barnen behöver platser. Hur stort behovet är under 2016 i förhållande till de beställda 
eller planerade platserna är osäkert. Att finna permanenta lösningar som kan tas i bruk 2016 be-
döms vara svårt, varför andra alternativ och tillfälliga lösningar kan bli aktuella. Serviceförvalt-
ningen är även i detta avseende beroende av samarbete med de övriga förvaltningarna och att 
mark anvisas för ändamålet. 
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1 Mål 

Sociala resursförvaltningen kan inte se att den kompletterande befolkningsprognosen till 
följd av antal asylsökande och kommunmottagna kan komma att påverka nämndens ar-
bete med att nå kommunfullmäktiges mål och arbetet med att utföra de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnden i 2016 års budget. 
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1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

1.6.2 Uppdrag - Sociala resursnämnden ges i uppdrag se över att behovet av 
kvinnojoursplatser kan mötas även under sommaren. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Individ- och familjeomsorg 

Ensamkommande barn 

Antalet ensamkommande barn som ankommer till Malmö har ökat drastiskt under 2015. Under 
2013 var antalet nyanlända ensamkommande barn som Sociala resursförvaltningen hade ansvar 
för totalt 889. Under 2014 var antalet 1567 barn. Detta kan jämföras med 2015 då förvaltningen 
haft ansvar för cirka 14 490 barn under perioden januari- december. Antalet barn som kommit 
under 2015 har också ökat under de senaste månaderna. I juni kom exempelvis totalt 515 barn 
vilket innebär 17 barn per dag i snitt. I oktober kom 2854 barn vilket ger ett snitt på 92 barn per 
dag. Under november har 4631 barn kommit, vilket innebär 154 barn per dag i genomsnitt med 
toppar över 260. Ingen har kunnat förutse denna ökning, och prognoserna har legat på en betyd-
ligt lägre nivå. 

Med anledning av den stora ökningen ensamkommande barn som kommer till Malmö och det 
ökade trycket på förvaltningens verksamheter har Sociala förvaltningen behövt organisera sig för 
att möta det förändrade behovet. Förvaltningens ledningsgrupp beslutade initialt att aktivera led-
ningsgruppen som krisledningsgrupp, vilket bland annat inneburit regelbundna avstämningar för 
att följa läget och sätta in åtgärder. Den 14 september beslutade Malmö stad att gå upp i central 
krisledning på grund av den hårt ansträngda situationen för Sociala resursförvaltningen, vilket 
innebär att stadskontoret ger stöd till förvaltningen. Den 6 oktober 2015 gick Malmö stad upp i 
krisläge två, allvarlig händelse, för att höja beredskapen som krävs för att hantera flyktingsituat-
ionen i staden framöver. Detta innebär att hela Malmö stad samlar sina resurser på ett tydligare 
sätt och snabbare kan styra upp och besluta kring gemensamma åtgärder. 

Utifrån de förändrade förhållandena har förvaltningen sett ett behov av att bygga en mer hållbar 
organisation. Projektorganisationen samlar de insatser som gäller ankomst av ensamkommande 
barn och omfattar inte de verksamheter som riktar sig till barn som har permanent uppehållstill-
stånd. Organisationen gäller från och med första december 2015 till och med sista december 2016 
och kommer att utvärderas kontinuerligt under året. 

Den aktuella situationen har inneburit att förvaltningen sedan augusti har vidtagit flertalet åtgär-
der som i sin tur har lett till ökade kostnader. Dessa redogörs för inom respektive avdelning i 
förvaltningen. De ökade kostnader som uppstått inom verksamheten ensamkommande barn, 
inklusive projektorganisationen i sin helhet, skall återsökas från Migrationsverket. De kostnader 
som inte bedöms vara en direkt boendekostnad och därmed ej kan kopplas direkt till vården av 
barnen kommer att återsökas som extraordinära kostnader. 

De kostnader som Migrationsverket inte ersätter för verksamheten ensamkommande barn och 
som ökar till följd av ett ökat antal barn i verksamheten är främst Myndighetssektionen ensam-
kommande barn, den andel som avser barnen med permanent uppehållstillstånd. Migrationsver-
ket kräver att förvaltningen redovisar hur stor andel av Myndighetssektionens insatser som be-
döms avse barn med permanent uppehållstillstånd. Denna andel får förvaltningen finansiera själv. 

En uppskattning av antalet anställda inom Myndigheten samt Familjehemssektionen ensamkom-
mande barn ger en årskostnad om nästan 39 000 tkr, varav ca 15 600 tkr, 40 procent, bedöms 
avse ärenden för permanent uppehållstillstånd. 10 100 tkr finns till förfogande för avrop från KS 
enligt budget 2016, resterande del som inte blir kostnadstäckta är 5 500 tkr. 
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I samband med projektorganisationen för ensamkommande barn har förvaltningen byggt upp en 
separat myndighetsenhet inom avdelningen ensamkommande barn ankomst som arbetar dygnet 
runt. Detta för att kunna ta hand om ankomstbarnen oavsett när de anländer till Malmö. Då ing-
en liknande statsbidragsfinansierad verksamhet tidigare funnits är det högst osäkert om Migrat-
ionsverket anser att denna kostnad kan bedömas ha direkt koppling till vård av ensamkommade 
barn. Med hänsyn tagit till detta behöver förvaltningen äska medel för att kunna bedriva myndig-
hetsarbetet i denna form. Kostnad för enheten uppskattas till 25 000 tkr under 2016. 

Ytterligare en kostnad som kan komma att öka är de kostnader som ej ersätts i ansökan om er-
sättning för de kommunala HVB - hemmen för barn med uppehållstillstånd. Det gäller t.ex. OH -
 kostnader, tolkkostnader samt en del övriga verksamhetskostnader såsom handledning, kon-
torsmaterial, IT och telematerial, m.m. Då många barn förväntas få uppehållstillstånd i Malmö 
bör det leda till ett ökat behov av PUT - boenden. P.g.a. att Migrationsverkets handläggningstider 
är långa kan uppstarten av boenden dröja och det är oklart när behovet kommer att uppstå, even-
tuellt först framåt andra halvan av 2016. Åtminstone ett par nya boenden för barn med perma-
nent uppehållstillstånd förväntas öppna under 2016. Kostnader för drift av dessa som ej anses 
ingå i vård av barn uppgår till 1 600 tkr. 

Total kostnad för 2016 som ej beräknas ersättas av Migrationsverket uppgår till 42 200 tkr. Sedan 
tidigare har 10 100 tkr beviljats för avrop 2016. Detta innebär att 32 100 tkr ytterligare behövs 
utöver de redan beviljade 10 100 tkr. 

Invandrarservice 

Invandrarservice uppdrag innefattar: 

 Information till nyanlända flyktingar och invandrare med uppehållstillstånd 
 Kurser med samhällsorientering 
 Nyanmälan/ registrering till SFI-svenska för invandrare 
 Ekonomiskt bistånd till flyktingar i väntan på etableringsersättning 
 Information till nyanlända föräldrar, barn och ungdomar – enskilt och i grupp 
 Förmedling av hemutrustningslån till flyktingar 
 ”I Malmö möts vi” 

Till följd av att antalet asylsökande och personer som erhåller uppehållstillstånd ökar kommer 
arbetsbelastningen för verksamheten att öka. 

Verksamheten har beräknat hur stor mottagning av nyanlända det kan det bli under 2016, baserat 
på den utökade befolkningsprognosen men även på de nya prognoser som kommer från Migrat-
ionsverket. 

Det bor 4 200 flyktingar i eget boende (EBO) i Malmö idag. Utifrån Migrationsverkets statistik 
kommer cirka 80 procent av dessa beviljas uppehållstillstånd (UT). Detta skulle innebära att anta-
let flyktingar i Malmö som får UT under 2016 blir cirka 3 000. Enligt gällande flyktingavtal ska 
dessa ha tillgång till insatser som tillhandahålls av Invandrarservice. 

Den genomsnittliga volymen för Invandrarservice under tidigare år har varierat mellan cirka 700 
och 800 personer med uppehållstillstånd. Detta innebär att med en ökad prognos till 3 000 per-
soner har man en ökning motsvarande cirka 275 procent, vilket innebär en dramatisk ökning i 
volymer för verksamheten. 
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Belastningen på verksamheten kommer därmed att bli avsevärt högre och dessutom kommer det 
att krävas fler tolkinsatser för att tillgodose behovet. 

Utöver EBO finns även andra grupper av flyktingar som Invandrarservice tillhandahåller motta-
gande och service för. Anhöriga- direkt inresta från utlandet med permanent uppehållstillstånd 
(PUT), sekundära flyktingar och de som lämnar anläggningsboende och själva bosätter sig i 
Malmö är exempel på dessa. Invandrarservice verksamhet finns i huvudsak till för personer med 
permanent uppehållstillstånd men även nyanlända invandrare kommer till mottagningen för an-
mälan till svenska för invandrare(SFI) eller samhällsorienterade kurser. De tillkommande EBO 
som flyttar in under 2016 kommer inte att hanteras hos Invandrarservice förrän 2017 på grund av 
handläggningstid hos Migrationsverket. I denna prognos finns en stor osäkerhet då ytterligare 
flyktingar, utöver de 3 000 vi här räknar med, kan få uppehållstillstånd under 2016 och därmed 
behöva handläggning av verksamheten. För att verksamheten ska kunna hålla samma kvalitativa 
nivå under 2016 behövs fem nya tjänster. Dessa tjänster beräknas till en årskostnad om cirka 
2 520 tkr. 

Till följd av den ökade flyktingströmmen kommer det också bli en ökning av tolkkostnader för 
invandrarservice. Dessa kostnader beräknas öka med 25 procent av den befintliga budgeten för 
2016 och ett beräknat ökat kommunbidrag på 230 tkr kommer behövas. 

Familjerättsbyrån 

Det finns olika situationer då ett barn enligt lagen måste få en särskilt förordnad vårdnadshavare 
(SFV) som kan företräda barnet fram till myndighetsdagen vid 18 års ålder. En särskilt förordnad 
vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av socialnämnden. Familjerättsbyrån utreder be-
hovet och lämnar utredningen med förslag till beslut till ansvarig nämnd. I princip alla ensam-
kommande barn som får permanent uppehållstillstånd (PUT) och som är under 18 år ska få en 
särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Antalet ärenden till avdelningen för överförmyndarärenden angående god man till ensamkom-
mande barn har ökat kraftigt under 2015. Under 2015 har överförmyndigarverkamheten haft 
cirka 1 000 ärenden. Statistiskt är det cirka 20 procent av dessa ärenden som går vidare till utred-
ning för SFV på familjerättsbyrån. Detta innebär att man får 200 nya ärenden år 2016 att hantera. 
2015 avslutades totalt 79 utredningar varav 28 gällde ensamkommande barn. Till detta tillkommer 
en kö bestående av 20 ensamkommande barn. En ökning på 200 ärenden skulle således innebära 
en ökning på 153 procent. 

En ökad befolkning medför även fler faderskapsärenden, umgänge- och vårdnadsutredningar. Till 
följd av den utökade befolkningsprognosen har verksamheten ett behov av tre nya tjänster för att 
täcka behoven. Vid en uppskattad årskostnad på dessa tjänster, kommer verksamheten behöva 
ytterligare 1 512 tkr i kommunbidrag 2016. 

Vård och omsorg 

LSS-boende 

Antalet brukare i Malmö stads kommunala LSS boende prognostiserades bli 905 i snitt per månad 
enligt skrivelse Nämndsbudget 2016. För LSS Bostäderna förväntas befolkningsökningen under 
2016 innebära ett tillskott om fyra brukare, fördelat på två vuxna och ett barn inom personkrets 1 
och 2 samt en vuxen brukare inom personkrets 3. Detta förväntas rymmas inom planeringen och 
budgeteringen för BoLSS utbyggnad. 
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Daglig verksamhet enligt LSS 

Antalet personer med funktionsnedsättning som beviljats daglig verksamhet enligt LSS har ökat 
de senaste åren och trenden bedöms fortsätta även 2016. Den 31 december 2015 hade 721 bru-
kare daglig verksamhet enligt LSS. I december 2014 uppgick antalet brukare till 693, vilket inne-
bär en nettoökning med 28 brukare. Antalet brukare med verkställd insats blev 708 i snitt per 
månad år 2015. Budgetramen för 2016 bedömdes räcka till cirka 730 brukare per månad, enligt 
skrivelse Nämndsbudget 2016, förutsatt att den framtagna handlingsplanen för att få en budget i 
balans ger den beräknade ekonomiska effekten. Med hänsyn till den nya befolkningsprognosen 
för Malmö stad 2016 bedöms antalet brukare inom daglig verksamhet öka med cirka tio, vilket 
ger ett månadssnitt på 740 brukare. 

 

En plats i daglig verksamhet enligt LSS kostar i snitt 202 tkr per år exklusive OH-kostnader, en-
ligt de verksamhetsmått som lämnades in i samband med Delårsrapport 2 2015. Generellt har nya 
brukare som ansöker om daglig verksamhet större behov av personalstöd och anpassade lokaly-
tor än de brukare som avslutar sin dagliga verksamhet. Vid en uppskattad årskostnad per plats 
om 230 tkr för de tio brukare som bedöms tillkomma till följd av den prognostiserade befolk-
ningsökningen, kommer verksamheten att behöva ytterligare 2 300 tkr i kommunbidrag 2016. 

Övrig och gemensam verksamhet 

Avdelningen för överförmyndarärenden 

Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har ökat mycket kraftigt under 2015. 
Under 2015 (1 januari - 23 december) har det inkommit 882 ansökningar om god man för en-
samkommande barn, att jämföras med 192 ansökningar för helåret 2014 (se tabell nedan). Av 
ansökningarna avsåg uppskattningsvis ungefär hälften barn som anvisats till Malmö stad och hälf-
ten barn som anvisats till andra kommuner men som av dessa kommuner placerats i Malmö. Av-
delningen för överförmyndarärenden har fram till november 2015 kunnat förordna god man till 
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alla ensamkommande barn inom någon vecka. Under november och december har antalet an-
sökningar ökat så mycket att balanserna och handläggningstiden har ökat kraftigt. Det finns för 
närvarande knappt 200 ansökningar om god man för ensamkommande barn i balans och hand-
läggningstiden är ca 4-5 veckor. Det är mycket otillfredsställande att asylsökande barn som kom-
mer ensamma står helt utan ställföreträdare under så lång tid. Det ökade antalet ärenden har 
också medfört att gode männen har ett större antal uppdrag. 

 

Antalet aktiva ärenden om god man för ensamkommande barn som står under överförmyndar-
nämndens tillsyn uppgick i december 2015 till ca 800 ärenden. Till detta kommer de knappt 200 
ärenden som finns i balans och där god man ska förordnas. Totalt rör det sig alltså om ca 1 000 
ärenden, att jämföras med 270 ärenden i december 2014. För att hantera den stora ökningen av 
ärenden om ensamkommande barn har avdelningen under året visstidsanställt en extra handläg-
gare och en assistent. Trots detta är arbetsbelastningen mycket hög och starka prioriteringar görs 
löpande. Ytterligare en handläggare kommer att rekryteras under början av 2016. 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande ensamkommande barn att ligga 
på en hög nivå även under 2016. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att årligen fastställa så kallade 
länstal för mottagande av nyanlända, efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sve-
riges Kommuner och Landsting. För 2016 uppgår länstalet för Malmö stad till 903 barn. Förutom 
de barn som på detta sätt kommer att anvisas till Malmö, förväntas under 2016 (på samma sätt 
som 2015) ett stort antal ansökningar om god man för ensamkommande barn som anvisats till 
andra kommuner och som av dessa kommuner placerats i Malmö. Totalt uppskattar verksamhet-
en att det kommer att inkomma ca 1 500 ansökningar (dvs i genomsnitt ca 125 stycken i måna-
den) om god man för ensamkommande barn under 2016. Detta kommer att medföra en ökning 
av antalet aktiva ärenden från ca 1 000 i december 2015 till ca 2 000 under 2016 (genomström-
ningen av dessa ärenden är relativt stor varför antalet aktiva ärenden inte ökar i samma utsträck-
ning som antalet ansökningar). 

Som en direkt konsekvens av det ökade antalet ärenden under 2015 har Avdelningen för över-
förmyndarärenden behövt utökas med en handläggare och en assistent och det är just nu fyra 
medarbetare som ansvarar för dessa ärenden. Ytterligare en handläggare kommer att rekryteras i 
januari 2016. Samtliga nyrekryteringar är visstidsanställningar. Med den förväntade ökningen av 
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antalet ansökningar och aktiva ärenden under 2016 kommer verksamheten att behöva utökas 
ytterligare. 

Handläggningen av ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är mycket resurskrä-
vande. En mycket stor mängd handlingar som ska registreras inkommer varje dag och varje ansö-
kan ska läggas upp som ett ärende både digitalt och fysiskt. Handläggarna ansvarar för utredning 
av ansökningar, förordnande av gode män, utövande av tillsyn över gode männen, utredning av 
klagomål, byte av gode män, arvodering, återsökning till Migrationsverket, rekrytering och utbild-
ning av nya gode män. För att möta behovet behöver ca 15-20 nya gode män rekryteras varje 
vecka. Enligt tidigare bedömning kan en handläggare rimligen ansvara för ca 150 ärenden. Med 
ökad ärendemängd och fler handläggare kan i förlängningen effektivitetsvinster göras, varför an-
talet ärenden per handläggare rimligen borde kunna ökas till 200 ärenden. Avdelningen för över-
förmyndarärenden har vidtagit åtgärder för att effektivisera handläggningen, bland annat befrias 
gode männen som huvudregel från redovisningsskyldighet. Ytterligare effektiviseringar kommer 
att krävas. 

För att hantera de uppskattade 1 500 ansökningarna och 2 000 ärenden under 2016, behövs där-
för totalt 10 handläggare och en assistent. Detta innebär en utökning med 8 handläggare och en 
assistent jämfört med januari 2015/före den stora ökningen av asylsökande. Kostnaden för detta 
beräknas bli 4 500 tkr. 

Stabsfunktioner 

Bemanningsenheten 

I oktober 2015 skapades Bemanningsenheten för arbete med rekrytering och bemanning till bo-
enden för asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Detta arbete beräknas fortsätta under 
2016. Under 2016 har Bemanningsenheten också uppdraget att stödja enhetschefer och sektions-
chefer med rekrytering av chefer och medarbetare till de anvisningsboenden som öppnas. För 
2016 beräknas personalkostnader för 16 medarbetare och 1 enhetschef motsvarande 7 800 tkr. 

HR konsulter 

Normalfördelning av verksamheter för HR konsult är två enheter. HR avdelningen har idag elva 
inrättade HR konsulttjänster. I december 2015 skapades Avdelning ensamkommande barn an-
komst som består av tre enheter. Den planerade utökningen inom Avdelning barn och familj på 
grund av mottagande av anvisade barn innebär tre nya enheter. Med anledning av att flertalet 
chefer är oerfarna, att stor del av medarbetarna inte uppfyller ordinarie kompetenskrav och 
många boenden bemannas med timavlönade finns det ett extra stort behov av nära samarbete 
med HR konsult. Under 2016 beräknas antalet barn i ankomstboende minska och efterhand 
kommer medarbetare och chefer kunna flyttas över till anvisningsboenden. 

För 2016 beräknas det utökade behovet av HR konsulter uppgå till två tjänster, motsvarande en 
kostnad om 1 350 tkr. 

HR administratörer 

Under 2016 beräknas ett utökat behov av HR administratör för att kunna ge chefsstöd till de sju 
nya avdelnings- och enhetschefer som kommer arbeta inom Avdelning ensamkommande barn 
ankomst och inom Avdelning barn och familj med anvisningsboendena. Totalt sett kommer för-
valtningens behov av stöd i form av HR administratör öka på grund av ökad annonsering, hante-
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ring av anställningsavtal, stöd till chefsstöd m.m. För 2016 beräknas ett utökat behov av HR ad-
ministratör med en tjänst, motsvarande en kostnad om 490 tkr. 

Specialistfunktioner 

HR avdelningen har idag 0,5 tjänst inriktad på arbete med SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Under 2016 beräknas detta behov öka då nyöppnade ankomstboenden och kommande anvis-
ningsboenden behöver gås igenom för att säkerställa att arbetsmiljökrav följs. Nyanställda chefer 
behöver introduktion och stöd för att säkerställa att föreskrifter följs och stödjs. Det bedöms 
även vara en förhöjd risk för psykosociala konsekvenser då medarbetare utsätts för en kraftigt 
förhöjd arbetsbelastning och de som rekryterats till ankomstboendena inte uppfyller de kompe-
tenskrav som vanligen ställs. Berörda chefer kommer ha ett ökat behov av stöd för att hantera 
dessa frågor. Under 2016 beräknas ett utökat behov av arbetsmiljöspecialist med 0,5 tjänst till en 
kostnad av 340 tkr. 

Förvaltningen har utökat antalet chefer med 47 och har idag totalt 218 chefer och fortsatt rekry-
tering kommer att ske under 2016. Flertalet av dessa är nya i rollen som chef. HR avdelningen har 
i uppdrag att arbeta med ledarförsörjning, introduktion och ledarutveckling. Detta uppdrag ligger 
på en av de HR konsulter som även arbetar gentemot verksamheter. För att skapa ett kvalitativt 
arbete med dessa frågor bedöms det finnas ett behov av en HR konsult som kan arbeta med detta 
på heltid. Under 2016 beräknas ett utökat behov av HR konsult med ansvar för ledarutveckling 
med en tjänst motsvarande en kostnad om 675 tkr. 

Ekonomiavdelning/lokaler och IT 

De nya avdelnings- och enhetschefer som kommer arbeta inom Avdelning ensamkommande 
barn ankomst och inom Avdelning barn och familj med anvisningsboendena behöver stöd och 
service i ekonomiska frågor. Extra personalresurser krävs även gällande återsökning hos Migrat-
ionsverket. Inom ekonomiavdelningen har utökning skett med två tjänster. Kostnaden för dessa 
beräknas till 940 tkr. 

Inom IT har utökning skett med en tjänst för att kunna bistå den utökade personalen med plane-
ring av inköp och stöd med teknisk utrustning. Kostnaden för detta beräknas till 520 tkr. 

Utökning lokalsamordnare har skett med en tjänst. Ökningen av ensamkommande flyktingbarn 
ställer krav på boenden samt behov av utökade lokaler för arbetsplatser till den personella utök-
ningen. Den förvaltningsövergripande kostnaden för detta beräknas till 595 tkr. 

Förvaltningsövergripande kostnader för utökning av lokaler 

Under 2015 har förvaltningen expanderat kraftigt med anledning av den stora ökningen av en-
samkommande flyktingbarn. Detta har medfört personalökningar inom myndigheten för ensam-
kommande barn, men även utökningar inom bland annat HR- och ekonomiavdelningen, familje-
rättsbyrån, social jour och avdelningen för överförmyndarärenden. Inom HR har en Beman-
ningsenhet tillkommit. Utökningen medför ett ökat behov av lokaler till en sammanlagd kostnad 
om 3 400 tkr 

IT-kostnader och övriga OH-kostnader 

Kommunövergripande kostnader fördelas i huvudsak efter antalet anställda. För den samman-
lagda utökningen av personal i förvaltningen beräknas ökade kostnader för IT och övriga OH-
kostnader till 1 500 tkr 
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2.1 Statsbidrag flyktingar 

För att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända och för en snabb etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället har regeringen i budget för 2016 beslutat om höjd ersättning till 
kommunerna för mottagandet. Den statliga schablonersättningen per nyanländ som mottas i en 
kommun från och med den 1 januari 2016 höjs från 83 100 till 125 000 kronor per mottagen ny-
anländ upp till 65 år. För nyanlända över 65 år sker en höjning av ersättningen från 52 000 till 
78 200 kronor. För nyanlända som mottas i en kommun till och med 2015-12-31 utgår de tidigare 
fastställda schablonersättningarna. 

I samband med höjningen tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort. Pro-
gnosen för Malmö för 2016 är att 2 200 statsbidragsberättigade flyktingar kommer att tas emot, 
men den kännetecknas av en stor osäkerhet. Om den mycket stora inströmningen av antal asyl-
sökande håller i sig, kan antalet mottagna flyktingar i Malmö bli betydligt högre. Statsbidraget för 
2016 beräknats utifrån ett ökande flyktingmottagande i Malmö jämfört med perioden 2014-2015, 
samt höjda ersättningsnivåer. Under 2014 mottogs 1783 flyktingar och är därmed det enda kända 
antalet mottagna flyktingar. 

Den reviderade statsbidragsbudgeten uppgår till 200 000 tkr jämfört med tidigare 138 600 tkr 
vilket ger ökade statsbidragsintäkter om 61 400 tkr. Den ökade budgeten grundar sig dels på en 
prognostiserad ökning av antalet mottagna 2016 från tidigare antagna 1700 personer till ny upp-
skattning om 2 200. Dessutom ingår en höjning av schablonersättningarna för mottagna 2016. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Sociala resursnämndens verksamheter är i huvudsak anslagsfinansierade. Vissa verksamheter som 
till exempel institutionerna Avenboken och Augustenborg, korttidshemmen, avlösning, ledsag-
ning, personlig assistans samt tillståndsenheten, är dock helt eller delvis intäktsfinansierade. Dessa 
är inte medtagna i bedömningen när det gäller revidering av budget då den eventuella ökade 
kostnaden härledd till ökad befolkningsprognos inte ligger hos Sociala resursnämnden. 

Nämnden har under KF-ansvar sociala resursnämnden tre verksamhetsområden; individ- och 
familjeomsorg, vård och omsorg samt gemensam service och övrigt. I budget 2016 tilldelades ett 
kommunbidrag om totalt 1 231 541 Tkr. 

Total begäran om förändring i kommunbidrag 2016 gör sociala resursnämnden på 60 772 tkr. 
Det totala kommunbidraget för sociala resursnämnden uppgår då till 1 292 313 Tkr 

  

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

  Ensamkommande barn   - Avdelning myndig-
het    -5 500 -5 500 

  Ensamkommande   - Avdelning myndighet 
ankomst    -25 000 -25 000 

  Ensamkommande   – Kommunala HVB    -1 600 -1 600 

IoF - Avdelning Vuxna myndighet Invandrar-
service, 5 tjänster  -2 520 -2 520 

IoF - Avdelning Vuxna myndighet Invandrar-
service, tolkkostnader  -230 -230 

IoF - Avdelning Vuxna Myndighet Familjerät-
ten, 3 tjänster  -1 512 -1 512 

  VoO – Avdelning Funktionsstöd och DV, 
Daglig verksamhet, 10 nya brukare    -2 300 -2 300 

  Övrig och Gemensam service –  Avdelningen 
för överförmyndarärenden, 9 tjänster    -4 500 -4 500 

  Övrig och Gemensam service -
 Bemanningsenheten,  18 tjänster    -7 800 -7 800 

  Övrig och Gemensam service – HR  avdel-
ningen, konsulter, 2 tjänster    -1 350 -1 350 

  Övrig och Gemensam service – HR  avdel-
ningen, administratörer, 1 tjänst    -490 -490 

  Övrig och Gemensam service – HR  avdel-
ningen, specialsitfunktioner, 1,5 tjänster    -1 015 -1 015 

  Övrig och Gemensam service -
 Ekonomiavdelningen,  2 tjänster    -940 -940 

  Övrig och Gemensam service - Lokaler  och 
IT, 2 tjänster    -1 115 -1 115 

  Övrig och Gemensam service – Utökat  lo-
kalbehov    -3 400 -3 400 
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Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

  Övrig och Gemensam service – IT-kostnader  
och övrig OH    -1 500 -1 500 

    

SUMMA  -60 772 -60 772 
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1 Mål 

Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under andra halvåret 2015 saknar motsvarighet i 
modern tid. Det ökade antalet asylsökande i staden kan få konsekvenser för nämndens möjlighet-
er att uppnå kommunfullmäktigemål och utföra tilldelade uppdrag. Det kan också få konsekven-
ser för verksamheten och nämndernas ekonomi. Stadsbyggnadsnämnden har därför tagit fram en 
reviderad budget för 2016, som ska behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 28 januari och av 
kommunstyrelsen den 3 februari 2016. Den reviderade budgeten ska därefter beslutas av kom-
munfullmäktige den 3 mars 2016. 

Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäk-
tiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbe-
tar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. På grund av den kompletterande befolkningspro-
gnosen och till följd av det ökande antalet asylsökande och kommunmottagna kommer nämn-
dernas arbete med att nå kommunfullmäktiges mål och arbetet med att utföra de uppdrag som 
kommunfullmäktige givit nämnderna i 2016 års budget i varierande grad att påverkas. De tek-
niska nämnderna (TN, SBN, MN, SN) och dess förvaltningar kommer därför att utöka det sam-
arbete som initierades under 2015 för att tillse att gemensamma prioriteringar i förhållande till 
kommunfullmäktigemålen görs och att arbetet med nämndsgemensamma processer utvecklas. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Från 2015 till 2016 har antal förskoleplatser inte reviderats. Antalet platser kan behöva justeras 
upp ytterligare framöver. Antalet skolplatser i antagna detaljplaner har reviderats i nämndsbudget 
från 250 skolplatser per år för år 2015 till 500 skolplatser per år för 2016. En analys av den rå-
dande situationen ger att de mål som verksamheten har idag kan behöva justeras upp ytterligare 
framöver. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 
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1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Från 2015 till 2016 har antal förskoleplatser inte reviderats. Antalet platser kan behöva justeras 
upp ytterligare framöver. Antalet skolplatser i antagna detaljplaner har reviderats i nämndsbudget 
från 250 skolplatser per år för år 2015 till 500 skolplatser per år för 2016. En analys av den rå-
dande situationen ger att de mål som verksamheten har idag kan behöva justeras upp ytterligare 
framöver. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Antal bostäder i antagna detaljplaner har i nämndsbudget 2016 justerats från 2 000 st år 2015 till 
2 500 år 2016. En analys av den rådande situationen ger att de mål som verksamheten har idag 
kan behöva justeras upp ytterligare framöver. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Antal bostäder i antagna detaljplaner har i nämndsbudget 2016 justerats från 2 000 st år 2015 till 
2 500 år 2016. En analys av den rådande situationen ger att de mål som verksamheten har idag 
kan behöva justeras upp ytterligare framöver. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Inga förändringar för avseende åtagande eller aktiviteter jämfört med nämndbudget 2016. Mål-
värdena justeras inte, dock finns risk för låg måluppfyllelse för minskad sjukfrånvaro, då arbets-
belastning för kontorets handläggare och administrativ personal tenderar att öka till följd av ett 
ökat antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 
2016. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Ingen påverkan jämfört med nämndsbudget 2016. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

2.1 Stadsbyggnadskontoret - viktiga förändringar och ekonomiska konse-
kvenser 

Utökat uppdrag för MKB och ett stort marknadstryck av byggande utöver ökat asylsö-
kande 

Malmö har en hög befolkningstillväxt och därmed ett stort behov av bostadsbyggande. Under 
2015 har marknadstrycket ökat väsentligt vad gäller att möjliggöra byggandet av bostäder och 
kommunal service i form av förskolor och skolor i detaljplaner och bygglov. Utökade uppdrag 
för MKB och andra förvaltningar innebär också en ökad uppdragsmängd för både detaljplane-
ringen och bygglovshanteringen, vilket ger ett stort behov av resursförstärkning till stadsbygg-
nadskontoret. 

Under 2015 ökade mängden bygglovsansökningar med 25 % redan innan antalet asylsökande 
kraftigt ökade. Den största orsaken till den ökande mängden ärenden har sannolikt varit den låga 
räntan och i viss mån en reaktion på diskussionerna om ändrade regler för de s.k. ROT-avdragen. 
Det finns inget som tyder på att ärende mängden generellt skulle minska under 2016 och utöver 
detta ska den nyuppkomna situationens bostadsbehov läggas. 

Undanträngningseffekter i Stadsbyggnadsnämndens verksamhet  

Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under andra halvåret 2015 saknar motsvarighet i 
modern tid. Mot bakgrund av detta och de demografiska förändringar som därmed sker har sta-
den gjort en kompletterande prognos över flyktingmottagandet för att stärka den ordinarie be-
folkningsprognosen. Det ökade antalet asylsökande i staden bedöms få konsekvenser för nämn-
dens möjligheter att uppnå kommunfullmäktigemål och utföra tilldelande uppdrag. Nedan besk-
rivs de direkta och indirekta konsekvenser (undanträngningseffekter) som bedöms uppstå till 
följd av ett ökat antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i sta-
den under 2016. 

I och med den nya befolkningsprognosen som presenterades i december ställs än högre krav på 
ett ökat bostadsbyggande i Malmö – med där av ytterligare ökat resursbehov för att bl. a åstad-
komma plan- och byggmöjligheter för marknadens aktörer och en kvalificerad myndighetsutöv-
ning inom stadsbyggnadsnämndens bostadsförsörjningsansvar. Den nya befolkningsprognosen 
och det ökande behovet av bostäder, skolor och förskolor får konsekvenser för både planering 
och byggande under flera års tid. Att allokera personella resurser till projekt och fokusområden 
som lagts fram i nämndsbudget 2016 kan under året få nedprioriteras till följd av ökad mängd 
ärenden. Den prognostiserade befolkningsökningen och dess ökande behov av detaljplaner och 
bygglov kan få konsekvenser för stadsbyggnadsnämndens möjlighet att uppnå kommunfullmäkti-
ges målsättningar. Det ökade behovet kommer givetvis att få konsekvenser för vilka ärenden som 
prioriteras samt konsekvenser för handläggningstider. Handläggningstid om 10 veckor för bygg-
lovhandläggning är lagstadgat och skall inte överstigas. Fler bygglovärenden generellt genererar 
fler kontakter och omprioriteringar och för de ärenden som avser asylboende och annat kopplat 
till flyktingmottagandet är det framför allt utredningsinsatser som ökas. Risken är att ompriorite-
ringar tränger undan andra ärenden som inte blir handlagda alternativt får långa handläggningsti-
der. 

Den ökade arbetsmängden för detaljplanering och bygglov kommer även att öka mängden be-
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ställningar hos stadsmätningsavdelningen. Ökningen bedöms möjlig att hanteras med nuvarande 
resurser, men kan dock resultera i att måluppfyllelse periodvis ej nås avseende handläggningstider. 
Störst risk för bristande måluppfyllelse är inom t.ex. beställning grundkartor och nybyggnadskar-
tor. Rekrytering av både tillfällig och tillsvidare personal genererar även fler kostnader utöver lön 
t.ex. kostnader för dator, programvara och IT-miljö. 

Ökat antal förskoleplatser, skolplatser och bostäder i antagna detaljplaner 

För att klara bostadsförsörjningsuppdragets nya utmaningar krävs ett än mer proaktivt och kvali-
ficerat myndighetsutövande, som kräver både nya kreativa arbetssätt och resursoptimering. En 
tidig analys av den rådande situationen ger att de mål som stadsbyggnadsnämnden har idag behö-
ver förändras från år 2015:s mål om möjliggörande av 2 000 bostäder i detaljplaner per år. Stads-
byggnadsnämnden har redan beslutat om en ökning år 2016 till 2500 bostäder i antagna detaljpla-
ner per år. Den senaste befolkningsprognosen innebär troligen att detta mål behöver justeras upp 
ytterligare framöver. För att klara den kommunala servicens utmaningar på längre sikt krävs ett 
stort behov av stadsplanering och nämndens mål för kommunal service, så som förskolor och 
skolor, behöver troligen också räknas upp. Antalet om möjliggörande av 1 200 förskoleplatser i 
antagna detaljplaner, som var målvärde för 2015 kvarstår som mål 2016 men kan behövas justera 
upp ytterligare framöver. Antalet skolplatser har redan i nämndsbudget justerats upp från 250 
skolplatser år 2015 till 500 skolplatser i antagna detaljplaner per år för år 2016, men kan behöva 
justeras upp ytterligare framöver. 
Ökat behov av bostadsförsörjning och kommunal service 

Stadens långsiktiga stadsplanering och målsättningar behöver ses över och anpassas till den nya 
befolkningsprognosen och där av följande utmaningar. Eftersom översiktsplanen och de bo-
stadspolitiska målen ska aktualiseras varje mandatperiod, blir det naturligt att fånga upp befolk-
ningsprognosens konsekvenser i detta arbete. I samband med att den senaste översiktsplanen 
antogs, beslutade kommunstyrelsen att aktualiseringen av de bostadspolitiska målen fortsätt-
ningsvis skulle integreras i öp-processen. Därmed finns ett väl etablerat arbetssätt, där stadsbygg-
nadskontoret processleder ett förvaltningsövergripande samarbete om stadens utmaningar och 
målsättningar. Konsekvensanalyser av den nya befolkningsprognosen och strategier för att han-
tera bostadsförsörjning, samhällsservice etc. kommer att ingå aktualiseringsprocessen och kan 
hanteras genom redan etablerade förvaltningsövergripande ledningsprocesser, t ex planerings-
gruppen och bostadsförsörjningsorganisationen. Huvuddelen av översiktsplanens aktualiserings-
arbete kommer att ske under 2016 och 2017. Ett antal fördjupade översiktsplaner som pågår be-
höver också antas av kommunfullmäktige de närmaste åren för att säkerställa en långsiktig bo-
stadsförsörjning i staden. 

För en resurseffektiv stadsplanering, med fokus på bostadsförsörjningsuppdraget och ett ökat 
behov av kommunal service krävs en tydlig, förutsägbar och kvalificerad planeringsprocess. Detta 
innebär ett stort behov av lokaliseringsutredningar och förtätningsstudier samt att ta fram övrigt 
planeringsunderlag som krävs som underlag i det tidiga planeringsskedet, som grund för kom-
mande detaljplaner. I detta arbete krävs också säkerställande av stadsstrukturer för de skolor och 
förskolor som behöver fortsatt byggas i staden. Detta så att den taxefinansierade detaljplaneverk-
samhet kan resursoptimeras och handläggas på bästa sätt. Syftet är att snabba upp leveransen av 
möjliga byggstarter genom antagna detaljplaner med fokus på det utökade bostadsförsörjnings-
uppdraget samt det ökade behovet av kommunal service i form av förskolor och skolor. Den 
önskade effekten av ökat byggande medför en ökning av mängden av bygglovsansökningar som 
behöver handläggas och utredas vilket kräver stora insatser av stadsarkitektavdelningen. 

Ökat behov av samordning mellan förvaltningar och med externa aktörer 
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Det behövs också en tydligare samordning mellan samtliga berörda förvaltningar och med exter-
na aktörer. Tillräckliga resurser behöver också tillskapas på berörda förvaltningar för att stads-
byggnadsprocessen för bostadsförsörjningsuppdraget ska fungera fullt ut. 

Tidigare äskande tjänster i SBN-2015-1242 överlämnat till Kommunstyrelsen för beslut. 

Utifrån stadsbyggnadsnämndens bostadsförsörjningsansvar tog nämnden i sitt ordinarie budget-
arbete initiativ till en kraftfullare satsning under fem år. Satsningen ska dels stödja linjearbetet på 
stadsbyggnadskontoret och dels bygga vidare på det som varit framgångsrikt med bolotsgruppens 
arbete. Med anledning av detta äskade Stadsbyggnadsnämnden hösten 2015 till kommunstyrelsen 
2 910 000 kronor, som helt finansierar fyra tjänster och delvis finansierar fyra tjänster som för-
stärkning under fem år till bostadsförsörjningsarbetet. Två av dessa tjänster är för handläggning 
av komplexa ärenden avseende påföljder och ingripanden av olovligt boende, framförallt i indu-
strifastigheter. Dessa ärenden är en konsekvens av en ansträngd bostadsmarknad där antalet an-
mälningar avseende olovligt boende ökat i omfattning, både i antal ärenden och i ärendenas om-
fattning. Vidare beslutade nämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med 
förslag kring hur stadens bostadsförsörjningsarbete kan stärkas, samt att ge stadsbyggnadskon-
toret uppdrag att utreda utrymmet för ytterligare två tjänster, och om sådant utrymme föreligger 
återkomma till stadsbyggnadsnämnden med förslag på budgetjustering. 

Nya äskade tjänster utöver de tidigare äskade i SBN-2015-1242 

Stadsbyggnadsnämndens bedömning av den nya befolkningsprognosen som presenterades i de-
cember effekter och konsekvenser är att utöver de tjänster som tidigare har äskats i SBN-2015-
1242 behöver Stadsbyggnadskontoret utöka med ytterligare 5 handläggartjänster 2016 för att 
klara nämndens uppdrag inom stadens bostadsförsörjningsuppdrag. Med tanke på befolknings-
prognosen kvarstår ovan beskrivna behov även 2017. 

Två av handläggartjänsterna är planarkitekter på planavdelningen. Då behovet av kvalitativa per-
sonalresurser avser utredningar i stadsplaneringens tidiga skeden gör stadsbyggnadskontoret be-
dömningen att de 2 arkitekterna på planavdelningen behöver finansieras med kommunbidrag till 
100 %. Två av handläggartjänsterna är bygglovshandläggare och en tjänst är teknikhandläggare på 
stadsarkitektavdelningen. De äskade tjänsterna till stadsarkitektavdelningen kan inte med hänvis-
ning till ovanstående resonemang förväntas nå upp till den normala intäktsfinansieringen på 80 % 
för bygglov utan istället 50 %. 

Stadsbyggnadskontorets äskande för 2016 är således 1 400 tkr i kommunbidrag avseende planar-
kitekter och 1 050 tkr i kommunbidrag avseende bygglov- och teknikhandläggare. 

2.2 Bostadsanpassningsbidrag - viktiga förändringar och ekonomiska konse-
kvenser 

Påverkan marginell. Inga resursäskanden. 

2.3 Boplats Syd - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser 

Påverkan marginell. Inga resursäskanden. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

För att klara av både den generella ökningen av plan- och bygglovsärenden och den uppkomna 
situationen med kraftig befolkningsökning behöver Stadsbyggnadskontoret utöka med ytterligare 
5 handläggartjänster totalt på plan- och stadsarkitektavdelningen, för att klara nämndens uppdrag 
inom stadens bostadsförsörjningsuppdrag. Med tanke på befolkningsprognosen kvarstår ovan 
beskrivna behov även 2017. Dessa äskande tjänster behövs utöver de äskade tjänster som besk-
rivs i SBN-2015-1242. De nya äskade tjänsterna är: 

2 Planarkitekter 

2 Bygglovshandläggare 

1 Teknikhandläggare 

Två av handläggartjänsterna är planarkitekter på planavdelningen. Då behovet av kvalitativa per-
sonalresurser avser utredningar i stadsplaneringens tidiga skeden gör stadsbyggnadskontoret be-
dömningen att de 2 arkitekterna på planavdelningen behöver finansieras med kommunbidrag till 
100 %. Två av handläggartjänsterna är bygglovshandläggare och en tjänst är teknikhandläggare på 
stadsarkitektavdelningen. De äskade tjänsterna till stadsarkitektavdelningen kan inte med hänvis-
ning till ovanstående resonemang förväntas nå upp till den normala intäktsfinansieringen på 80 % 
för bygglov utan istället 50 %. 

För att leva upp till nyuppkomna situationen är stadsbyggnadskontorets äskande för 2016 således 
1 400 tkr i kommunbidrag avseende planarkitekter och 1 050 tkr i kommunbidrag avseende bygg-
lov- och teknikhandläggare. Med tanke på befolkningsprognosen kvarstår ovan beskrivna behov 
2017. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Handläggartjänster  -2 450 -2 450 

SUMMA  -2 450 -2 450 
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Förord 

Den snabbt och drastiskt förändrade omvärldssituationen innebär ökade påfrestningar för stads-
områdesnämnd Innerstadens organisation. De underlag och sammanställningar som återfinns i 
detta dokument avser att i enlighet med begäran från kommunstyrelsen identifiera bedömda mer-
kostnader till följd den prognostiserat förändrade befolkningsökningen. 

Stadsområdesnämnden gör bedömningen att organisationen behöver förstärkas både med ny 
personal och nya verksamhetslokaler. På grund av rådande kompetensbrist i de yrken där rekryte-
ring är nödvändig, är det svårt att förutse exakt när en utökad organisation kan vara helt på plats. 
Vilket i sin tur leder till att det är svårt att bedöma hur mycket resurser som behövs och för hur 
stor del av 2016 det är aktuellt. Nämnden gör ändå bedömningen att ny personal och nya lokaler 
skall finnas disponibla för större delen av 2016. 

Den redan ansträngda bostadssituationen riskerar att bli än mer ansträngd med anledning av den 
förändrade befolkningsprognosen. Nämnden befarar också att en ökad otrygghet uppstår i staden 
ifall inte integrationen lyckas och sysselsättning finns. 

En följd av de utmaningar som beskrivs är att vissa omprioriteringar i det dagliga arbetet kan bli 
nödvändiga för att klara uppdraget. Detta kan befaras få vissa negativa följder för måluppfyllel-
sen. För vilka mål och på vilket sätt är beskrivet under avsnitt 1. 
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1 Mål 

Måluppfyllelse 

Den snabbt och drastiskt förändrade omvärldssituationen innebär ökade påfrestningar på Stads-
område Innerstadens organisation. De underlag och sammanställningar som återfinns i detta do-
kument avser att i enlighet med formulerad begäran från kommunstyrelsen identifiera bedömda 
merkostnader till följd av framförallt den prognostiserat förändrade befolkningsökningen. 

De merkosntader som är identifierade och uppställda på annan plats i detta dokument avser 
kostnader kopplade mer eller mindre direkt till den förändrade flyktingsituationen. Även i övrigt 
och mer indirekt kommer den förändrade omvärldssituationen påverka organisationen på så sätt 
att även befintliga resurser i form av t ex personal behöver prioritera om bland sina arbetsuppgif-
ter vilket riskerar att leda till lägre grad av måluppfyllelse utifrån beslutade nämndsmål och upp-
drag. Detta gäller i huvudsak för de mål som är kopplade till verksamheterna inom individ och 
familjeomsorgsverksamheten och områdesutveckling. För övriga verksamheter bedöms inte gra-
den av måluppfyllelse påverkas i nämnvärt. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Nämndsmål 

Stadsområdesnämnd Innerstaden ska utveckla en bra dialog med malmöbor i samverkan med 
nämnder, myndigheter och civilsamhälle som ger inflytande och delaktighet. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Nämnden bedömer att uppdragets genomförande inte nämnvärt påverkas av förändrad befolk-
ningsprognos/flyktingsistuation. 
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1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Nämndsmål 

Fler malmöbor i stadsområde Innerstaden ska bli självförsörjande. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Nämndsmål 

Stadsområdesnämnd Innerstaden ska främja goda uppväxtvillkor, beakta barnets bästa i besluts-
fattande samt möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Nämndsmål 

I stadsområdesnämnd Innerstadens verksamheter ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck mötas av en likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där 
resurserna är likvärdigt förelade utifrån behov. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 
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På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Nämndsmål 

Malmöbor i stadsområde Innerstaden ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd 
och hjälp utformas inom nämndens verksamhetsområde 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

Nämnden bedömer att graden av måluppfyllelse inte påverkas nämnvärt av prognostiserad be-
folkningsökning/flyktingsituation 

1.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på 
förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare 
och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter. 

Nämnden bedömer att uppdragets genomförande inte nämnvärt påverkas av förändrad befolk-
ningsprognos/flyktingsistuation. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Nämndsmål 

Stadsområdesnämnd Innerstaden ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och 
civilsamhälle motverka våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det 
offentliga rummet. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 
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1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Nämndsmål 

Stadsområdesnämnd Innerstaden ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för mal-
möbor i alla åldrar inom stadsområdets verksamheter 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

Nämnden bedömer att graden av måluppfyllelse inte påverkas nämnvärt av prognostiserad be-
folkningsökning/flyktingsituation 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Nämndsmål 

Malmöborna i stadsområde Innerstaden ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig 
stadsmiljö. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. 
Detta gäller framförallt avseende individ och familjeomsorgen och områdesutveckling. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, är beroende av 
möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Nämndsmål 

Stadsområdesnämnd Innerstaden ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

Nämnden bedömer att graden av måluppfyllelse inte påverkas nämnvärt av prognostiserad be-
folkningsökning/flyktingsituation 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Nämndsmål 
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1. Stadsområdesnämnd Innerstaden ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda inom nämn-
dens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

Nämnden bedömer att graden av måluppfyllelse inte påverkas nämnvärt av prognostiserad be-
folkningsökning/flyktingsituation. 

2. Alla tillsvidare anställda i nämndens verksamheter skall ha möjlighet att arbeta heltid eller öns-
kad tjänstgöringsgrad med schemalagd arbetstid. Delade turer skall inte förekomma och antalet 
visstidsanställningar som är timavlönade skall halveras. Bättre arbetsförhållanden skall bidra till en 
bättre hälsa för de anställda. Samverkan med de fackliga organisationerna skall utvecklas 

Möjlig konsekvens - måluppfyllelse 

Nämnden bedömer att graden av måluppfyllelse inte påverkas nämnvärt av prognostiserad be-
folkningsökning/flyktingsituation 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Nämnden bedömer att uppdragets genomförande inte nämnvärt påverkas av förändrad befolk-
ningsprognos/flyktingsistuation. 

1.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrel-
sen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan spridas till fler myn-
dighetssektioner. 

Nämnden bedömer att uppdragets genomförande inte nämnvärt påverkas av förändrad befolk-
ningsprognos/flyktingsistuation. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Individ och familjeomsorg 

Individ och familjeomsorgen påverkas direkt av den ökade befolkningsprognosen. Ökningen av 
invånarantalet utgörs i hög utsträckning av personer med flyktingbakgrund som inte är etablerade 
samhället och är i stort behov av stöd och hjälp för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå i sam-
hället. Således måste stödbehovet i den grupp som befolkningsökningen utgörs av vara betydligt 
högre än i normalpopulationen. 

För att kunna möta upp detta hjälpbehov och leva upp till kraven i socialtjänstlagen krävs det i 
första hand att Individ och familjeomsorgen förstärks med personella resurser. Det handlar om 
att Individ och familjeomsorgen ska kunna ha en bemanning som numerärt och kompetensmäss-
igt klarar av att genomföra de utredningar, placeringar och uppföljningar som krävs på de olika 
områden som Individ och familjeomsorgen ansvarar för. På detta området sticker behoven ut 
kring utredningar avseende barn och unga, familjehemsvård, handläggning av boendefrågor samt 
ekonomiskt bistånd. 

Efter 2015 är Individ och familjeomsorgen idag hårt pressad att hinna med att klara av att utreda 
alla ärenden med ensamkommande barn som kommer till stadsområdet via anknytning. Det 
handlar om att kunna bistå barnfamiljer som kommit till Malmö som flyktingar med hjälp till 
boende. Det kan handla om att utreda familjehem eller hitta institutionsplaceringar åt alla de en-
samkommande barn som anvisats till stadsområdet via anknytning till en person eller familj där 
de i verkligheten inte kan stanna kvar. Det är av synnerlig vikt att dessa barns utreds att deras 
behov bedöms på samma sätt som andra barn som utreds av socialtjänsten. Likadant måste Indi-
vid och familjeomsorgen ha förutsättningar att kunna stödja hemlösa ensamstående och familjer 
med hjälp till boende i avvaktan på att man kan tillgodose behovet på egen hand. Det måste fin-
nas kapacitet att lotsa de personer som står utan etableringsersättning mot en ökad arbetsförmåga 
och självförsörjning. 

Utöver personal behöver Individ och familjeomsorgen resurser för att bekosta de insatser i vård, 
boende eller öppenvård som den utökade befolkningen är i behov av. Många kostnader går att 
återsöka och få stadsbidrag för från Migrationsverket. Dock gäller detta långt ifrån alla utgifter. 
Framförallt är kostnaderna för boendeplaceringar en utgiftspost som kommer att öka. Detta med 
anledning av den stora bostadsbristen kombinerat att staten inte i någon del ersätter kommunerna 
för kostnader för boendeplaceringar. 

För att kunna hantera denna utökning av verksamheten kommer det att tillkomma utökade kost-
nader för lokaler, inventarier och administrativt stöd. Till detta kommer nödvändiga investering-
ar. 

När det kommer till att beräkna volymer och kostnader för 2016 kan stadsområdesförvaltningar-
na endast utgå ifrån 2015 års inflöde av ärenden. Under andra halvåret 2015 ökade inflödet av 
ärenden till stadsområdena där ensamstående vuxna, ensamkommande barn eller familjer med 
flyktingbakgrund vände sig till Individ och familjeomsorgen eller anvisades till stadsområdet via 
anknytning. Till exempel anvisades ett 50-tal ensamkommande barn till anknytning i stadsområde 
Innerstaden under perioden september till december 2015. Inflödet av personer med flyktingbak-
grund till Individ och familjeomsorgen i stadsområdena har fortsatt att ligga på höga nivåer under 
vintern trots förändrade asylregler och gränskontroller. Med anledning av Malmös position som 
storstad med en mångkulturell population finns det starka skäl att tro att anvisningarna och in-
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flyttningen till Malmö av personer som är asylsökande eller som nyligen fått uppehållstillstånd 
kommer att ligga på höga nivåer under hela 2016. Även om antalet asylsökande som kommer till 
Sverige minskar till följd av ändrade regler finns det idag tusentals personer i Migrationsverkets 
system som över tid ska flytta ut i Sveriges kommuner. Det är troligt att det ärendeinflöde som 
varit under hösten 2015 kommer att fortsätta även under 2016. Detta innebär en fördubbling av 
denna typ av ärende på helårsbasis. Stadsområdesförvaltningarna har med denna bakgrund enats 
om bedömningen att antalet ärende som rör individer eller familjer med flyktingbakgrund kom-
mer att fördubblas under 2016. Denna bedömning ligger till grund för verksamhetens beräkning-
ar. 

1) Handläggning av boendeärenden 

Den ökade befolkningen i kombination med den redan påtagliga bostadsbristen kommer att bidra 
till en ökad undanträngningseffekt på bostadsmarknaden. Svaga grupper trängs undan på bo-
stadsmarknaden och kan inte längre lösa sin bostadssituation själv och andra grupper, som tex 
ungdomar kommer att få allt svårare att få tillträde till bostadsmarknaden. Detta bedöms leda till 
att allt fler personer riskerar att förlora sina bostäder och därför kontakta socialtjänsten till följd 
av bostadslöshet. För att förebygga detta behöver socialtjänsten avsätta mer resurser till det vräk-
ningsförebyggande arbetet. 

Bostadsbristen bidrar till ett tuffare klimat på bostadsmarknaden, allt fler personer hänvisas till 
tillfälliga boendelösningar, där även risken för att personer tvingas bo med för Sverige oskäligt låg 
boendestandard i ex källarlokaler, vindslokaler, affärslokaler etc. Det bedöms även som sannolik-
het att antalet oseriösa hyresvärder och icke-godkänd andrahandsuthyrning ökar, vilket i sin tur 
ökar utsattheten bland de svaga grupperna på bostadsmarknaden, vilket är sådant som vi sedan 
tidigare sett påverka den psykiska och fysiska hälsan hos dessa personer. Detta i sin tur ökar be-
hovet av stödinsatser, vilket skapar både merarbeta och merkostnader och kräver utökade perso-
nella resurser kopplat till boendehandläggningen. 

Detta sammantaget bedöms öka antalet personer som har behov av insatser från socialtjänsten 
för att kunna lösa sin boendesituation på både kort och lång sikt, vilket kommer att leda till både 
ökade placeringskostnader och ökade behov av personella resurser. 

Många av de nyanlända flyktingar vars boendesituation vi måste lösa saknar kunskaper kring hur 
bostadsmarknaden och samhället i stort fungerar i Sverige. För att få till stånd en fungerande 
boendelösning för dessa grupper måste personella resurser avsättas för att vara behjälpliga med 
med stöd i boendet och hjälp med hur man sköter sitt boende. Denna hjälp blir även både 
tidskrävande och kostnadskrävande då arbetet måste ske med närvaro av tolk. Detta beräknas 
kräva en utökning av personalen inom framförallt insatssektionen, som är de som arbetar med 
det praktiska stödet för personer i våra boenden. 

Bristen på långsikt boendelösningar försvårar inträdet på arbetsmarknaden för de vuxna, men 
påverkar även barnens situation genom att försvåra för skapande av en stabil och förutsägbar 
situation för barnen både vad det gäller boende och förskola/skola. Personalförstärkningar inom 
boendeområdet motsvarar en helårskostnad om 3500 000 kr. 

  

2) Handläggning av ekonomiskt bistånd 

Cirka 900 ensamkommande barn förväntas under 2016 anvisas till Malmö. Utifrån gällande för-
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delningsprinciper kommer cirka 200 av dessa barn bli medborgare som omfattas av Innerstadens 
ansvar. Ett stort antal av dessa barn kommer under pågående studier uppbära ekonomiskt bi-
stånd. För att kunna möta kraven behöver verksamheten göra personalförstärkningar. Ett nära 
samarbete med boendena, skolorna och med JobbMalmö behöver inledas specifikt för denna 
målgrupp så att de efter avslutade studier är självförsörjande. 

Utöver dessa förstärkningar behöver ekonomiskt bistånd  göra ytterligare personalförstärkningar 
för att kunna möte de behov som de medborgare som av olika anledningar inte omfattas av eta-
bleringen har. Anledningen till att de inte har möjlighet till etableringsersättning kan vara att deras 
arbetsförmåga understider 25 %, att de saknar godkänt boendekontrakt eller att de saknar 
barnomsorgsplats. På helåret 2016 beräknas förstärkningarna till ca 2 680 000 kr 

3) Handläggning av ärende rörande barn och Familj 

Under 2015 har totalt 59 ensamkommande barn blivit Innerstadens ansvar utifrån den sk EBO-
principen, dvs att barn anvisas till släkting eller bekant i stadsområdet. Myndighetsutövningen går 
därmed över till stadsområdesförvaltningen. 47 av dessa barn har kommit under andra halvan av 
2015. Ca 15-20 ensamkommande barn är nomalvärdet för ett år. Under 2016 beräknas ca 100 nya 
ensamkommande barn handläggas inom Barn och Familj (här räknas även de barn som kommit i 
slutet av 2015 med). Behovet av att inledningsvis placera ensamkommande barn på HVB-hem 
eller jourhem är stort. Att låta ensamkommande barn direkt bo hos släktingar eller bekanta som 
inte är utredda av socialtjänsten bör endast godtas i undantagsfall. Behovet av jourfamiljer och 
HVB-platser är därför stort. Tillgång på egna HVB-platser inom Malmö stad är relevant för 
denna grupp barn/ungdomar. Det ökande antalet ensamkommande barn leder till ökade krav på 
placeringsalternativ samt ökad bemanning inom samtliga verksamheter på Barn och Familj. 
Främst i form av  socialsekreterare, familjehemssekreterare samt behandlare. Detta medför avse-
värt ökade kostnader för IoF. 

Det ökande antalet ensamkommande barn medför också att den sk anknytningsinvandringen 
ökar. När föräldrar och syskon till ensamkommande barn, som erhållit uppehållstillstånd, kom-
mer till Malmö övergår socialtjänstansvaret till det stadsområde som barnet tillhör oavsett om 
myndighetsutövningen för barnet ligger på Sociala Resursförvaltningen eller stadsområdet. Detta 
medför ökade kostnader för stadsområdet då föräldrarna sällan har egna boendelösningar utan är 
beroende av att socialtjänsten kan tillhandahålla boende och försörjning. 

Tolkkostnader är en annan kostnad som skjuter i höjden pga det ökade antalet ensamkommande 
barn. Så länge barnen är asylsökande kan denna kostnad återsökas men så fort ett barn erhåller 
uppehållstillstånd går det inte längre att återsöka. Denna kostnad beräknas öka under 2016. 

Det ökade antalet flyktingar och ensamkommande barn leder till att bemanningen inom social-
tjänsten måste utökas vilket leder till ökade kostnader för lokaler mm. 

Områdesutveckling 

På grund av det rådande läget i Malmö med ensamkommande flyktingbarn kommer avdelningen 
behöva bredda sitt uppdrag och förstärka sina verksamheter vilket medför en fördyring som på-
verkar budget 2016. Områdesutveckling kommer genom den uppkomna situationen ännu mer ta 
ansvar för att de nyanlända flyktingbarnen snabbt integreras i samhället. Innerstadens olika mö-
tesplatser har ett större uppdrag än bara specifika verksamhetsområden och kommer därför att 
behöva hantera frågor som berör bl a värdegrundskrockar, delaktighet och jämställdhetsintegre-
ring ännu mer vad som sker idag. Arbetet kommer att behövas genomföras i samverkan med 
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både andra förvaltningar, kulturförvaltning och fritidsförvaltning, samt med civilsamhället. 

Innerstadens geografiska läge som utgör en del av centrala Malmö och det offentliga rummet, har 
en stor attraktionskraft på målgruppen, unga pojkar i åldern 13-18 år, vilket innebär med stor 
sannolikhet att stadsområdets olika mötesplatser kommer att öka antalet besökare. Dessutom 
saknar de ensamkommande flyktingbarnen naturliga nätverk i närområdet varför den kompensa-
toriska delen som mötesplatserna erbjuder är av största vikt. I det främjande och förebyggande 
arbetet med barn och unga är det viktigt att stärka skyddsfaktorerna och minimera riskfaktorerna. 
Fritiden får därför stor betydelse för barn och ungas hälsa och bidrar till en positiv utveckling 
speciellt genom att skapa betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Fritiden blir ett vik-
tigt komplement för unga i att stärka självkänsla, utveckla identitet och den social kompetensen. 
Dessutom är träning i delaktighet och inflytande av största vikt för att öka ungdomars känsla av 
sammanhang och medborgarskap. 

För att på bästa sätt kunna möta den nya målgrupp behöver personalgruppen inom Områdesut-
veckling förstärkas både med antal personer men också med språk- och kultur kompetens inom 
den ordinarie personalgruppen. De befintliga möteslokalerna kommer att vara för små för att 
klara av att ta emot ytterligare en grupp ungdomar varför Områdesutveckling behöver hitta nya 
centralt belägna lokaler. Det är viktigt ur ett integrationsperspektiv att de nya lokalerna vänder sig 
till alla barn och unga alternativt alla invånare i stadsområdet så att möten uppstår mellan" nya" 
och "gamla" malmöbor. Det är också av största vikt att arbeta med att ta emot de nyanlända en-
samkommande flyktingbarnen utifrån ett långsiktgt tvärsektoriellt perspektiv vilket är ett av Av-
delning för Områdesutvecklings fokusområden och uppdrag. 

HR-avdelningen 

För att klara det ökade flyktingmottagandet 2016 så bedömer stadsområde Innerstaden att verk-
samheten behöver en ökad bemanning med ca 38 medarbetare, primärt socialsekreterare. Beho-
vet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. Om övriga stadsområden gör motsvarande bedöm-
ning så borde rekryteringsinsatserna samordnas och ledas gemensamt. För att kunna rekrytera 
socialsekreterare i den omfattningen på dagens arbetsmarknad så krävs ett professionellt och pro-
aktivt rekryteringsstöd till verksamheterna. För att klara det, med nuvarande bedömning av utö-
kad bemanning 2016, behöver stadsområdena samlat minst 2 heltidstjänster, eller motsvarande 
ekonomiska resurser om rekryteringstjänster köps från t ex HR-service eller Sociala resursförvalt-
ningens bemanningsteam. Det blir en helårseffekt 2016 omfattande ca 1 000 000 kr inklusive 
sociala avgifter. För stadsområdesförvaltning Innerstaden innebär det en femtedel, alltså 
200 000 kr. 

Rekryteringsarbetet måste ske i nära samarbete med kommunikationsavdelningarna rörande 
marknadsföring och profilering, så även där behöver resurser tas i anspråk. Nära dialog med ar-
betsförmedlingen och ev andra aktörer är också nödvändigt. 

Kommunikationsavdelningen 

Konsekvenser för stadsområdesförvaltningarnas kommunikationsarbete med anledning av för-
ändrad befolkningsprognos för 2016 

Som stabsfunktion har kommunikationsavdelningarna både en styrande och en stödjande funkt-
ion i förhållande till verksamheterna IOF, VOO och Områdesutveckling. Det är rimligt att anta 
att verksamheternas behov av kommunikationsstöd ökar i takt med ökad befolkning och ökade 
behov av kommunal service och myndighetsutövning. 
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I Stadsområdesförvaltning Innerstaden finns i kommunikationsavdelningen även sekretariat för 
myndighetsutskottet. Utskottet förväntas få märkbart fler ärenden att besluta om till följd av 
ökande befolkning med särskilda behov. 

Det akuta arbetet 

Under den inledande krisperioden (september 2015- pågående) har den centrala kommunikat-
ionsfunktionen med anledning av flyktingströmmen bestått av 10 tjänster från olika förvaltningar 
i Malmö stad. Det ska jämföras med de 7,5 kommunikatörstjänster som finns i idag i de fem 
stadsområdesförvaltningarna tillsammans. Stadskontorets kommunikationsavdelning har nu flag-
gat för att kommunikationsarbete kopplat till flyktingsituationen planeras återgå i ordinarie ar-
betslinje från och med februari 2016. Det leder sannolikt till ett mycket ansträngt läge för kom-
munikationsavdelningarna i stadsområdesförvaltningarna då mediabevakningen är omfattande 
och kraven på transparens och tillgänglighet är höga. 

Det långsiktiga arbetet 

Stadsområdesförvaltningarnas kommunikationsarbete innefattar både kommunikation med med-
arbetare och kommunikation med Malmöbor. Båda dessa delar påverkas av den kraftigt revide-
rade befolkningsprognosen. 

Stadsområdesförvaltningarnas verksamheter står inför omfattande rekryteringsbehov för att möta 
det ökade behovet av kommunal service och myndighetsutövning. För att lyckas i rekryteringsar-
betet krävs samarbete mellan verksamhet, HR-avdelningarna och kommunikationsavdelningarna. 
Ett ökat behov av arbete med employer branding och marknadsföring föreligger. 

Merparten av de nya Malmöbor som förväntas har annat språk än svenska som förstaspråk. Detta 
ställer ytterligare krav på kommunikationen. Med en stor inflyttning under särskilda omständig-
heter uppstår också ett högt informationstryck från allmänheten, med krav på snabb återkoppling 
om vad som händer i staden och i deras närområde. 

Slutsats 

Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att kommunikationsavdelningen i Stadsområ-
desförvaltning Innerstaden under 2016 behöver utökas med totalt 1,0 tjänst i form kommunika-
tör (0,5) och planeringssekreterare med inriktning på myndighetsutskottet (0,5). 

2.1 Hemlöshet 

Sammantaget bedöms antalet personer som har behov av insatser från socialtjänsten för att 
kunna lösa sin boendesituation öka på både kort och lång sikt. Detta kommer att leda till kraftigt 
ökade placeringskostnader för hemlöshetsboende och ökade behov av personella resurser. 

Personer som kommer till Malmö med flyktingbakgrund kommer ofta via EBO eller som anvi-
sade via anknytning till person eller släkting som har eget boende sedan tidigare. De har sällan 
lyckats anförskaffa en egen bostad och de saknar förankring på bostadsmarknaden såväl som på 
arbetsmarknaden. Även om du ingår i etableringsgarantin via  Arbetsförmedlingen är dina möj-
ligheter att få hjälp med boende från Arbetsförmedlingen mycket små. Resultatet blir att många 
personer med flyktingbakgrund ganska omgående vänder sig till stadsområdesförvaltningarnas 
Individ och familjeomsorg och ansöker om hjälp med boende. Individ och familjeomsorgen har 
mycket små möjligheter att hjälpa dessa människor med boende i lägenhet utan det som står till 
buds är inledningsvis härbärgen, vandrarhem eller hotelliknande boende. Detta är placeringar 
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som inte erbjuder en god boendestandard och som är förenade med mycket höga dygnskostna-
der. 

Den ökade bostadsbristen bedöms bidra till ett tuffare klimat på bostadsmarknaden, allt fler per-
soner hänvisas till tillfälliga boendelösningar, och det bedöms bli allt svårare för de grupper som 
socialtjänsten abetar med att lösa sin boende situation på både kort och lång sikt. Bostadsbristen 
gör att även socialtjänsten får allt svårare att hitta godtagbara lösningar både akut och långsiktigt. 
Bland de grupper socialtjänsten arbetar med kan vi redan se att detta påverkar den psykiska och 
fysiska hälsan hos dessa personer. För att kunna hantera denna ökade arbetsbelastning tros verk-
samheten behöva utvidgas med ytterligare resurser i form av fyra tjänster. Samtidigt måste budge-
tutrymmet för att kunna bekosta de boendelösningar som måste köpas in utvidgas. Sett till ut-
vecklingen under 2015 och den reviderade befolkningsprognosen bedömer verksamheten att 
stadsområdesförvaltning Innerstaden är i behov av resurser till ytterligare 73 årsplatser, i olika 
typer av boende för hemlösa, under 2016. 

När verksamheten sedan har hittat mer långsiktiga lösningar i genomgångslägenhet eller över-
gångslägenhet behöver praktiskt stöd ges kring allt som är kopplat till att klara av att sköta en 
bostad. För personer utan kännedom om hur detta fungerar i Sverige blir denna hjälp både 
tidskrävande och kostnadskrävande för verksamheten då arbetet måste ske med närvaro av tolk. 
Det bedöms att resurser i form av ytterligare tre tjänster samt budgetutrymme för ökade tolk-
kostnader kommer att behövas. 

  

2.2 Investeringar  

Investeringsplan 2016-2021  

Till följd av den förändrade befolkningsprognosen kommer det att uppstå behov att ett antal nya 
tjänster inom framförallt individ och familjeomsorgsverksamheten. Det innebär bland annat be-
hov av helt nya lokaler vilket innebär ganska omfattande nyinvesteringar av kontorsinredning. 

Tabell Investeringsplan 2016-2021  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruttoutgift 1 500      

Driftkonsekvens 300 300 300 300 300  
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Inledning  

Den snabbt och drastiskt förändrade omvärldssituationen innebär ökade påfrestningar för stads-
område Innerstadens organisation. De underlag och sammanställningar som återfinns i detta do-
kument avser att i enlighet med begäran från kommunstyrelsen identifiera bedömda merkostna-
der till följd den prognostiserat förändrade befolkningsökningen som bedöms bli en följd av flyk-
tingsituationen. 

Reviderad budget 2016 berör, enligt uppdrag, de beräknade ekonomiska konsekvenserna av den 
förändrade befolkningsprognosen/flyktingsituaionen. En effekt som är svår att beräkna ett eko-
nomisk värde på är att redan befintlig kompetensbrist inom vissa yrkesgrupper förstärks ytterli-
gare. Det är därför viktigt att poängtera att även om en förstärkning av de ekonomiska resurserna 
sker så finns risk för att förstärkningarna i form av rätt kompetent personal dröjer till följd av att 
det blir svårt att finna personal med rätt kompetens tillräckligt fort. 

Som framgår av detta dokument är det i huvudsak verksamheterna individ och familjeomsorg 
och områdesutveckling som bedöms blir berörda under 2016. Även effekter i andra delar av 
verksamheten kommer att uppstå vilket framgår av den ekonomiska tabellen nedan. Detta gäller 
även förvaltningens största verksamhet, vård och omsorgsverksamheten. För vård och omsorgs-
verksamheten bedöms större konsekvenser på längre sikt, efter 2016 men även under 2016 be-
räknas vissa effekter uppstå inom vård och omsorgsverksamheten. 

Den redan ansträngda bostadssituationen riskerar att bli än mer ansträngd med anledning av den 
förändrade befolkningsprognosen. Effekterna är svåröverskådliga men troligt långsiktiga, hur 
långsiktiga beror naturligtvis på i vilken grad omvärldssituationen förändras och hur byggande av 
bostäder utvecklas. 

Nämnden befarar även att ökad otrygghet uppstår i staden ifall inte integration lyckas och syssel-
sättning finns. Ekonomiska effekter av ett sådant scenario är svåra att beräkna men troligt att de 
uppstår och att de blir långsiktiga. 

Individ och familjeomsorg 

Förstärkningar med totalt sex tjänster inom enheten för Ekonomiskt bistånd för att kunna möta 
behovet hos det ökade antalet ensamkommande barn samt de medborgare som inte erhåller nå-
gon etableringsersättning utan faller inom det kommunala ansvaret (se text under avsnitt 2). Detta 
motsvarar en kostnad om 2680 tkr 

Förstärkning med sju socialsekreterare inom enheten Vuxna för att möta behovet av myndig-
hetsutövning och tillsynsarbete för personer med flyktingbakgrund som saknar stadigvarande 
boende och är att betrakta som hemlösa. Detta motsvarar en kostnad om 3500 tkr 

Inom enheten Barn och Familj behöver verksamheten förstärkas med totalt 15 tjänster för att 
möta behovet av myndighetsutövning riktad mot barn, unga och familjer. I detta inkluderas fa-
miljehemsvård. Det skapar ett behov av förstärkt kommunbidrag med 5068 tkr. 

Observera att när det gäller ökade personalkostnader presenteras dessa på helårsbasis! Det fak-
tum att 2016 redan börjat och att alla anställningar inte kan inledas per omgående innebär att 
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kostnaderna för den utökade bemanningen kan komma att bli något lägre än vad som anges. 

Placeringskostnader för ensamkommande barn på institution, HVB, familjehem, jourhem och 
konsulentstödda jourhem skapar ett behov av förändrat kommunbidrag med 9709 tkr. 

Kostnader för tillfälliga boendeplaceringar på härbärge, hotell eller annat dygnsboende av asylsö-
kande och kommunmottagna personer som saknar boende och är att betrakta som hemlösa upp-
går till 11096 tkr. 

Ökade kostnader för tolk inom avdelningen Individ och familj skapar behov av ett förändrat 
kommunbidrag om 1150 tkr. 

Lokalkostnaderna för Individ och familj ökat till följd av utökad bemanning. Detta motsvarar en 
kostnad om 670 tkr per år. Kostnader för datorer och licenser till ny personal uppgår till 350 tkr. 

Områdesutveckling 

Förstärkning av totalt nio tjänster inom hela avdelningen Områdesutveckling för att kunna möta 
behovet av det ökade antalet ensamkommande barn och unga. Åtta tjänster förstärkning utifrån 
behov på befintliga mötesplatser och på en nystartad mötesplats. En tjänst som samordnare för 
att klara det nya uppdraget samt etablera en nya mötesplats. Viss ökad kostnader på befintliga 
mötesplatser då besöksantalet beräknas öka och därmed omkostnader för administration och 
aktiviteter. Total kostnad för personal och omkostnader 4 078 tkr. 

För att personalen ska klara av de nya uppdraget behövs kompetensutveckling och handledning 
för all personal på mötesplatserna. Total kostnad 200 tkr. 

För att klara det ökade behovet av en central och funktionsanpassad lokal behöver Områdesut-
veckling hyra en ny lokal som kommer att behövas iordningställas utifrån målgruppens behov. 
Total kostnad för iordningställande, hyra  och drift av lokal 539 tkr. 

Vård och Omsorg  

Vård och omsorgsverksamheten bedömer att den förändrade befolkningsprognosen innebär ett 
något ökat behov av både boende i olika former och av LSS. Till följd av detta uppstår för 2016 
behov av viss nyrekrytering av personal. 

Ekonomiavdelningen 

Under ekonomiavdelningens ansvar finns bland annat arbetet med förvaltningens lokalsamord-
ning. Till följd av de ökade och nya lokalbehov som beskrivs bedöms den redan utökade lokal-
samordningstjänsten behöva förbli utökad under hela 2016. 

HR-avdelningen 

För att klara det ökade flyktingmottagandet 2016 så bedömer stadsområde Innerstaden att verk-
samheten behöver en ökad bemanning med ca 38 medarbetare, primärt socialsekreterare. Beho-
vet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. Om övriga stadsområden gör motsvarande bedöm-
ning så borde rekryteringsinsatserna samordnas och ledas gemensamt. För att kunna rekrytera 
socialsekreterare i den omfattningen på dagens arbetsmarknad så krävs ett professionellt och pro-
aktivt rekryteringsstöd till verksamheterna. För att klara det, med nuvarande bedömning av utö-
kad bemanning 2016, behöver stadsområdena samlat minst 2 heltidstjänster, eller motsvarande 
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ekonomiska resurser om rekryteringstjänster köps från t ex HR-service eller Sociala resursförvalt-
ningens bemanningsteam. Det blir en helårseffekt 2016 omfattande ca 1 000 000 kr inklusive 
sociala avgifter. För stadsområdesförvaltning Innerstaden innebär det en femtedel, alltså 
200 000 kr. 

Kommunikationsavdelningen 

Mot bakgrund av vad som beskrivs under avsnitt 2 görs bedömningen att kommunikationsavdel-
ningen i Stadsområdesförvaltning Innerstaden under 2016 behöver utökas med totalt 1,0 tjänst i 
form kommunikatör (0,5) och planeringssekreterare med inriktning på myndighetsutskottet (0,5). 

  

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

IoF Socialsekreterare samt administrativt stöd 
till ekonomiskt bistånd  -2 680 -2 680 

IoF Socialsekreterare till vuxenenhet-
en/boende  -3 500 -3 500 

IoF Socialsekreterare, chef sant adminstrativt 
stöd inom BoF. 2 556 -7 624 -5 068 

IoF Placeringskostnader för 80 barn 20 367 -30 076 -9 709 

IoF Tolkkostnader 450 -1 600 -1 150 

IoF Ökade lokalkostnader Individ och familj  -670 -670 

IoF Kostnader för boendeplaceringar/hemlöset  -11 096 -11 096 

IoF Kostnad för datorer och licenser  -350 -350 

HR avdelning rekryteringsinsatser  -200 -200 

Kommunikationsavdelning,kommunikatör samt 
planeringssekreterare  -624 -624 

Ekonomiavdelning, utökning av lokalsamord-
nares tjänst  -55 -55 

Områdesutveckling personal och omkostnder  -4 078 -4 078 

Områdesutveckling kompetensutveckling fr 
hela avdelningen  -200 -200 

Områdesutveckling övergripande kostnad för 
lokal, drift och inredning  -539 -539 

VoO Ökade personalkostnader  -935 -935 

VoO ökning av brukare och timmar 2 924 -3 966 -1 042 

SUMMA 26 297 -68 193 -41 896 
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1 Mål 

Malmö stads befolkningsprognos har reviderats till följd av en förändrad omvärldssituation med 
ett ökat antal asylsökande och kommunmottagna som följd. Detta kommer att påverka stadsom-
rådesnämndens möjligheter att nå vissa av kommunfullmäktiges mål. 

Stadsområdesnämnd Norr har bedömt effekten av ett ökat antal asylsökande och kommunmot-
tagna på respektive mål utifrån skalan låg, viss eller hög påverkansgrad. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbetet med att uppdraget kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

Förvaltningen gör bedömningen att en ytterligare ökning av Stadsområde Norrs befolkning bland 
annat på grund av ökad anhöriginvandring, papperslösa och personer som beviljats Eget boende 
(EBO) kommer att påverka handläggningen av försörjningsstödet och öka kostnaderna per hus-
håll. Utan utökade anslag kan det påverka förvaltningens möjlighet att uppfylla målet. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

Inom Stadsområde Norr finns ett stort antal boende för ensamkommande barn. En ytterligare 
ökning av Stadsområde Norrs unga befolkning utan förändrade anslag för bibehållen perso-
naltäthet på mötesplatserna kommer att påverka förvaltningens möjligheter att främja goda upp-
växtvillkor med fortsatt hög grad av inflytande och delaktighet negativt. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

Förvaltningen gör bedömningen att antalet LSS-insatser kommer att öka vilket i sin tur, utan för-
ändrade anslag, kan komma att påverka möjligheterna till måluppfyllelse negativt. 

1.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på 
förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare 
och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbetet med uppdraget kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

En ytterligare ökning av Stadsområde Norrs unga befolkning utan förändrade anslag för bibehål-
len personaltäthet i det uppsökande arbetet kommer att påverka förvaltningens möjligheter att 
arbeta med förebyggande trygghetsskapande insatser negativt. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

Inom Stadsområde Norr finns ett stort antal boende för ensamkommande barn. En ytterligare 
ökning av Stadsområde Norrs unga befolkning utan förändrade anslag för bibehållen perso-
naltäthet på mötesplatserna kommer att påverka förvaltningens möjligheter att utveckla tillgången 
till fritid och kultur negativt. 
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1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i hög utsträckning. 

Stadsområdesförvaltning Norr har en stor andel av Malmö stads hemlösa. Den strukturella hem-
lösheten har ökat markant i Stadsområde Norr och många av dessa är barnfamiljer. Ökningen 
sammankopplas med bland annat anhöriginvandringen och personer som beviljats EBO. Det 
råder redan stor brist på bostäder varför en ökad befolkning i behov av boende kommer att på-
verka hemlösheten negativt. Förvaltningen gör bedömningen att måluppfyllelse kommer att på-
verkas negativt om inte anslagen förändras. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i viss utsträckning. 

Förvaltningen gör bedömningen att rådande brist på socionomer kommer att innebära ytterligare 
svårigheter avseende kompetensförsörjning. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i låg utsträckning. 

1.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrel-
sen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan spridas till fler myn-
dighetssektioner. 

Stadsområdesnämnd Norrs arbete med att uppnå målet kommer att påverkas i låg utsträckning. 



161Bihang 2016   Nr 803

Stadsområdesnämnd Norr , Reviderad budget 2016 6(9) 

2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Verksamheten inom Stadsområdesförvaltningen Norrs individ- och familjeomsorg har under 
senare delen av 2015 påverkats av flyktingmottagandet vilket fått omfattande konsekvenser i den 
ordinarie verksamheten. Alla enheter har påverkats av ökat antal asylsökande men framförallt 
inom enheterna som handlägger boendefrågor och utredningar avseende barn. Antalet barnfamil-
jer och ensamkommande barn har ökat betydligt under hösten 2015. Den markant ökade ären-
demängden har utgjort en tung belastning på handläggare vilket också medfört ökade kostnader 
för verksamheten eftersom samtliga kostnader inte är återsökningsbara hos Migrationsverket. 
Utöver den ökade ärendemängden inom alla enheter har avsaknad av tillgång på bland annat olika 
boendeformer, familjehem, platser på hem för vård och boende (HVB) samt tolkar och gode 
män varit påtaglig. I flera fall har placeringar av barn fått göras långt utanför kommunen och 
ärenden har fått handläggas utan tillgång till tolkar. Avsaknad av familjehem har inneburit stora 
kostnader för verksamheten då externa konsulentstödda familjehem har fått användas. 

Befolkningsprognosens utveckling och påverkan på individ- och amiljeomsorgen har bedömts av 
samtliga avdelningschefer inom stadsområdenas individ- och familjeomsorg.  Den gemensamma 
bedömningen är att antalet ärenden, kopplat till flyktingmottagandet, dubbleras 2016 trots att 
antal ensamkommande barn har tredubblats under år 2015. Detta till följd av en viss minskning i 
slutet av 2015. Bedömningen är dessutom att de restriktioner och lagförslag som införts eller 
kommer att införas påverkar flyktingströmmen. 

Bedömningen görs att avdelningen för individ- och familjeomsorg kommer att behöva anställa 22 
nya medarbetare för att hantera den ökning som beräknas utifrån nu gällande befolkningspro-
gnos. Behovet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. Utöver nyanställningar tillkommer kost-
nader för lokaler, flyttkostnader kopplat till nya lokaler och kontorsutrustning till nyanställda. 
Med anledning av brist på utbildade socionomer finns påtaglig risk för att tjänster förblir obesatta 
och att ordinarie handläggare får en ökad arbetsbelastning. Detta kan innebära att tidigare upp-
satta mål och åtaganden inte kan genomföras i samma omfattning. Verksamheten kommer att 
behöva göra prioriteringar för att i första hand genomföra de lagkrav som finns på verksamheten. 

Om övriga stadsområden gör motsvarande bedömning av behovet av socionomer så borde rekry-
teringsinsatserna samordnas och ledas gemensamt. För att kunna rekrytera socialsekreterare i den 
omfattningen på dagens arbetsmarknad så krävs ett professionellt och proaktivt rekryteringsstöd 
till verksamheterna. För att klara det, med nuvarande bedömning av utökad bemanning 2016, 
behöver stadsområdena samlat minst två heltidstjänster inom HR. Det blir en helårseffekt 2016 
omfattande cirka 1 000 tkr inklusive sociala avgifter. Rekryteringsarbetet måste ske i nära samar-
bete med kommunikationsavdelningarna rörande marknadsföring och profilering, så även där 
behöver resurser tas i anspråk. Nära dialog med arbetsförmedlingen och eventuella andra aktörer 
är också nödvändigt. 

För att möta de behov som en förändrad befolkningsprognos innebär behöver avdelningen för 
områdesutveckling och kommunikation utöka den verksamhet som bedrivs idag. Mötesplatserna 
behöver förstärkas då förvaltningen ser att ensamkommande och andra nyanlända söker sig dit. 
Mötesplatserna är ett nav för samverkan mellan fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet och 
övriga myndigheter som ansvarar för nyanländas integration i samhället. Mötesplatserna kan i 
större utsträckning utgöra arenor och plattform för integrationsarbete. 

Det förebyggande och uppsökande arbetet behöver utökas. Samarbetet med andra myndigheter, 
föreningar och civilsamhälle behöver utvecklas och nya nätverk behöver byggas och befintliga 
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stärkas. Medborgarkontoret och bibliotekets verksamhet mot målgruppen nyanlända behöver 
utökas. Detta kan till exempel innebära att vägledare med språkkompetens finns tillgängliga på 
mötesplatser, medborgarkontor och bibliotek. Det kan också innebära att verksamheterna behö-
ver öppna upp på andra tider eller i andra lokaler. 

Stadsområdesnämndens insatser på Malmö Central håller på att avvecklas. Förvaltningen har 
anställd personal tom februari 2016. 

För att förstärkta arbetet inom områdesutveckling och kommunikation krävs medel till personal 
motsvarande 2 500 tkr samt 1 000 tkr för övriga kostnader som kommer att uppstå i samband 
med den utökade verksamheten såsom kostnader för lokaler, datorer, telefoner, informations-
material, tolkar, kompetensutveckling m.m. 

Inom vård och omsorg görs bedömningen att den nya befolkningsprognosen kommer att inne-
bära ett ökat behov av LSS insatser. Det är främst behov av personlig assistans som förväntas 
öka. Vi förutspår en viss ökning av insatser kopplat till barn/ungdom såsom korttidstillsyn och 
korttidsvistelse. 

  

2.1 Hemlöshet 

Stadsområdesförvaltning Norr svarar för en större del av Malmö stads hemlöshet. I den senaste 
hemlöshetsräkningen den 1 oktober år 2015 framgår det att den strukturella hemlösheten har 
ökat markant i stadsområdet och att många av dessa är barnfamiljer. En stor del av ökningen kan 
sammankopplas med ökningen av anhöriginvandring under det senaste halvåret 2015. Stadsom-
råde Norr har handlagt ansökningar om boende för sammanlagt 26 familjer med ca 100 barn 
under några månader hösten 2015. Sammanlagt har ca 40 familjer erbjudits olika bondeformer 
under år 2015, familjer som är anhöriga till ensamkommande barn eller personer som beviljas 
EBO. För att lösa situationen på sikt krävs tillgång till fler lägenheter med andrahandskontrakt. 
Boendeformer som erbjuds familjerna är inte alltid av god kvalitet ur ett långvarigt perspektiv 
men oftast det enda alternativet då bostadsbristen är stor. Boendeformer som står till buds i den 
akuta situationen är ofta jourlägenheter eller hotell. För att lösa situationen på sikt krävs tillgång 
till fler lägenheter. 

Verksamheten har också sett en markant ökning av personer som beviljas EBO i stadsområdet 
och personer med etableringsstöd som har en arbetsförmåga som understiger 25 %. Förvaltning-
en gör bedömningen att behovet av stöd till dessa grupper kommer att öka under 2016. Den ge-
mensamma bedömningen som avdelningschefer inom individ och familjeomsorgen i Malmö stad 
har gjort är att antalet ärenden kommer att dubbleras år 2016 jämfört med 2015 års sista måna-
der. För stadsområde Norr förväntas cirka 80 barnfamiljer (anhöriginvandring) och cirka 30 per-
soner som beviljas EBO och personer med etableringsstöd, att vara i behov av insatser. Hand-
läggning och utredning av dessa ärenden förutsätter ett tillskott av sex handläggare och medel för 
att täcka ökade boendekostnader. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Samtliga fem stadsområden har gjort en gemensam bedömning att ett ökat antal asylsökande och 
kommunmottagna i enlighet med den förändrade befolkningsprognosen kommer att innebära en 
dubblering av antalet ärenden inom individ- och familjeomsorgen jämfört med den senare delen 
av 2015. 

Kostnader för insatserna är beräknade utifrån verksamhetens genomsnittspriser. Placeringspe-
riodernas längd är ett genomsnitt av tidigare placeringar i verksamheten. Den totala kostnaden för 
insatser till barn med flyktingbakgrund beräknas uppgå till cirka 7 900 tkr under 2016. 

Boendekostnader för tillfälliga boendeplaceringar i samband med anhöriginvandring samt för 
personer med flyktingbakgrund som saknar eget boende beräknas uppgå till cirka 16 700 tkr un-
der nästa år. 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten behöver utökas med 22 handläggare inom 
verksamheten för individ- och familjeomsorg. Handläggarna bedöms kunna anställas från och 
med den 1 april. Nettokostnaden räknas därför för nio månader och uppgår till cirka 4 900 tkr. 
En befattning förväntas ingå i gruppen som arbetar med tillsyn av boende och beräknas därmed 
belasta hemlöshetsbudgeten med 350 tkr. Utöver personalkostnaden beräknas verksamheten ha 
tillkommande utgifter för lokaler, inventarier samt tolkar vilket motsvarar en kostnad om cirka 
1 800 tkr. 

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten för områdesutveckling behöver förstärkas med 
personal, främst på mötesplatserna och inom det förebyggande arbetet. Även det uppsökande 
fältarbetet i Malmös centrala delar som stadsområdesförvaltning Norr bedriver i Malmö Stads 
fältgrupp behöver utökas och förstärkas med personal. Beräknat på nio månader motsvarar detta 
en kostnad på ca 2 500 tkr. Verksamheten räknar även med tillkommande kostnader i form av 
hyreskostnader, tolkkostnader samt kostnader för kompetensutveckling om cirka 1 000 tkr. Av-
vecklingen av förvaltningens uppdrag vid Malmö Central innebär kostnader under två månader 
2016, motsvarande 1 600 tkr. Personal är tillsvidareanställda tom februari månad. 

Stadsområdesnämnd Norr bedömer att antal brukare inom verksamheten för vård och omsorg 
kommer att öka till följd av befolkningsökningen, främst inom LSS-verksamheten. Den totala 
nettokostnaden för insatser inom LSS uppskattas uppgå till 1 600 tkr. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Individ- och familjeomsorg    

Placeringar EBO barn, HVB 5 010 -10 540 -5 530 

Placeringar EBO barn, jourhem 1 050 -1 170 -120 

Placeringar EBO barn, kontrakterade jourhem 2 360 -2 630 -270 

Placeringar EBO barn,SIS 5 010 -6 040 -1 030 

Placeringar EBO barn, familjehem släkting 6 240 -6 940 -700 

Öppenvård EBO barn 0 -240 -240 

Boende vuxna hemlösa, med flyktingbakgund 0 -3 280 -3 280 



164 Bihang 2016   Nr 803

Stadsområdesnämnd Norr , Reviderad budget 2016 9(9) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Boende, anhöriginvandring 0 -13 440 -13 440 

Personal, familjehem 1 870 -2 110 -240 

Personal, mottagning 0 -1 410 -1 410 

Personal, försörjningsstöd 0 -700 -700 

Personal, utredning 680 -700 -20 

Personal, boende 0 -1 765 -1 765 

Personal, öppenvård 0 -350 -350 

Personal, tillsyn boende 0 -350 -350 

Tolkkostnader 0 -420 -420 

OH/Administration 0 -470 -470 

Lokaler 0 -700 -700 

Inventarier 0 -440 -440 

Datorer och licenskostnader 0 -270 -270 

Områdesutveckling    

Personalkostnader, Malmö Central 0 -1 600 -1 600 

Personalkostnader, övrig verksamhet 0 -2 500 -2 500 

Övriga kostnader 0 -1 000 -1 000 

Vård och  omsorg    

LSS,Personlig assistans,ledsagning/avlösning 3 000 -4 300 -1 300 

LSS korttidshem, hemvist 660 -960 -300 

SUMMA 25 880 -64 325 -38 445 
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Stadsområdesnämnd Öster  
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1 Mål 

Stadsområdesnämnd Östers uppdrag genom reglementet från kommunfullmäktige ställer utöver 
nämndens uppgifter som socialnämnd, vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård och som 
myndighet gällande lag om stöd och service till vissa funktionshindrade bland annat krav på att 
förebygga ohälsa och otrygghet. Vidare ska nämnden främja en socialt, ekonomiskt och ekolo-
giskt hållbar utveckling och utveckla och stärka demokratin. 

Dessa grundläggande uppdrag utgår ifrån befolkningsansvaret och omfattar alla malmöbor i 
stadsområdet. I detta avseende finns potentiella förutsättningar för att möta nya malmöbor och 
deras behov. En avgörande förutsättning är dialog och samarbete med andra myndigheter, civil-
samhälle och näringsliv. Nämnden kan på detta sätt bidra i arbetet för goda uppväxtvillkor för 
flickor och pojkar, för jämlik hälsa för malmöborna och för etablering på arbets- och bostads-
marknaden. 

Samtidigt är en omfattande utmaning i dagsläget att tillgängliga resurser för arbetet med förebyg-
gande insatser och fysiska mötesplatser är ytterst begränsade i förhållande till redan befintliga 
behov. 

En markant ökande befolkning på kort tid kan generellt sett ställa stora krav på samhällets funkt-
ioner. Det planeringsunderlag som nu finns tillgängligt är dock övergripande. Den komplette-
rande befolkningsprognosen 2016-2019 är inte nedbruten på stadsområdesnivå. Utöver detta är 
utvecklingen under 2016 när det gäller behov av stöd och service svårbedömd. Sammantaget på-
verkar detta stadsområdesnämndens möjligheter att bedöma konsekvenserna och att göra kon-
kreta riskbedömningar. 

Med tanke på behovsutvecklingen under år 2015 och redan kända effekter av befolkningsutveckl-
ingen i Malmö gör stadsområdesnämnden bedömningen att nämndens arbete med kommunfull-
mäktiges mål och uppdrag kommer att påverkas i olika grad av en ökande befolkning. Uppfyl-
lande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt åtaganden, bedöms för flera 
av målområdena vara beroende av resursförstärkning i förhållande till tilldelad budget för år 2016. 

Inriktningen för 2016 är, enligt kommunfullmäktiges budget 2016, bland annat att Malmö är en 
öppen stad och en stad där alla ska kunna ta del av och bidra till en positiv utveckling. Vidare ska 
Malmö vara en lärande organisation där arbetet går vidare i Malmökommissionens anda för att 
skapa social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. Förebyggande arbete i samverkan med 
andra samhällsaktörer är i dessa sammanhang en viktig och nödvändig framgångsfaktor. 

Barns och ungdomars förutsättningar och uppväxtvillkor ska särskilt beaktas i Malmö stads fort-
satta arbete för att utveckla en ur alla aspekter hållbar stad. Ett tydligt och alltid närvarande barn-
perspektiv i alla beslut bör vara i blickfånget, inte minst med tanke på att en stor del av den 
ökande befolkningen består av just barn och unga. Utifrån stadsområdesnämndens perspektiv 
leder detta till stora utmaningar - och möjligheter, bland annat för arbetet med att skapa en me-
ningsfull fritid och kultur för de unga i staden. Även i stadens arbete mot bostadsbrist är barnper-
spektivet en central och viktig förutsättning för att nå kommunfullmäktiges mål. 

En oförändrad resurstilldelning under 2016 bedöms leda till betydande risk för att nämndens 
bidrag till måluppfyllelsen blir lägre till följd av att nämndens fokus förskjuts från ett förebyg-
gande och långsiktigt arbete till ett mer kortsiktiga insatser för att lösa akuta behov. 

Följande bedömning av hur nämndens arbete med att uppnå målen och eventuellt utföra uppdrag 
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påverkas utgår ifrån de resurser som nämnden redan tilldelats i 2016 års budget samt i övrigt 
kända förutsättningar. Tidsperspektivet för bedömningarna är år 2016. Det bör påpekas att på-
verkansgraden i ett längre tidsperspektiv - år 2017 och 2018 - riskerar bli högre vid oförändrad 
resurstilldelning. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdesnämnd Öster ska utveckla en bra dialog med malmöbor, i samverkan med nämnder, myndigheter 
och civilsamhälle, som ger inflytande och delaktighet. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 

 Kraven på och behoven av förebyggande arbete i gränsöverskridande samverkan och 
samarbete med civilsamhälle, andra myndigheter och näringsliv, till exempel i form av 
kunskapsallianser, ökar ytterligare. 

 Det krävs förstärkning av stadsområdenämndens fysiska mötesplatser för både barn och 
vuxna för att kunna möta behoven. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med uppdraget påverkas på följande sätt: 

 Uppdraget att identifiera potentiella kunskapsallianser kräver än högre prioritet. 
 Förutom att identifiera potentiella kunskapsallianser ställs ytterligare krav på att befintliga 

nätverk och samarbetsformer, såväl lokala som stadsövergripande, kan prioriteras och ut-
vecklas. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Fler malmöbor i stadsområde Öster ska bli självförsörjande. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 
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 Vid en oförändrad resurstilldelning kommer befintliga resurser att behöva omfördelas 
inom socialtjänsten. Resurser kommer att behöva tas från arbetet med ekonomiskt bi-
stånd, vilket bedöms få betydande inverkan på nämndens arbete med att bidra till 
måluppfyllelse. 

 Det krävs ett intensifierat arbete i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobb 
Malmö, såväl som med andra aktörer för att kunna bidra till måluppfyllelsen. Detta kräver 
i sin tur ökade personalresurser. 

 En ökning av ansökan enligt livsmedelsnorm för papperslösa personer har kunnat noteras 
under slutet av 2015. Denna ökning förväntas fortsätta under 2016, vilket väntas påverka 
nämndens möjligheter att bidra till måluppfyllelsen. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdesnämnd Öster ska främja goda uppväxtvillkor, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt möjlig-
göra barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 

 Rådande bostadsbrist i Malmö riskerar få negativ inverkan på barns och ungas möjlighet-
er att växa upp och utvecklas under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 
potential. 

 Vidare riskerar nämndens arbete med att skapa meningsfull fritid och kultur påverkas 
med lägre måluppfyllelse som konsekvens. 

 Asylsökande föräldrar kan efter en tid på flykt bära på traumatiska upplevelser, vilket på 
sikt påverkar föräldraförmågan. Resurser behöver avsättas så att dessa familjer erbjuds det 
stöd som krävs för att barn och unga ska växa upp i en trygg miljö. 

 Med ett ökande antal utredningar avseende ensamkommande barn och unga blir utrym-
met för tidiga insatser begränsat. 

 Sedan hösten 2015 söker sig ett ökat antal ensamkommande barn/unga och andra nyan-
lända ungdomar till mötesplatserna för unga. Det krävs förstärkning av stadsområdes-
nämndens fysiska mötesplatser för både barn och unga när det gäller medarbetare, lokaler 
och tillgång till digital teknik. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 
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I stadsområdesnämnd Östers verksamheter ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck mötas av en likvärdig och 
tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån behov. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 

 Vid oförändrad resurstilldelning kan omfördelningar blir nödvändiga, vilket kan få inver-
kan på stadsområdesnämndens arbete att bidra till måluppfyllelse. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Malmöbor i stadsområde Öster ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 

 Vid oförändrad resurstilldelning blir omfördelningar nödvändiga, vilket kan påverka indi-
viders möjligheter ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas. Detta bedöms inverka 
på stadsområdesnämndens arbete att bidra till måluppfyllelse. 

1.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på 
förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare 
och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med uppdraget påverkas på följande sätt: 

 Uppdraget att se över samarbetet för att arbeta mer effektivt över förvaltningsgränser 
kräver än högre prioritet. Ett förstärkt samarbete inom Malmö stad bedöms som nöd-
vändigt för att kunna klara uppdraget. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdesnämnd Öster ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka 
våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
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påverkas på följande sätt: 

 Stadsområdesnämndens bidrag till måluppfyllelse förutsätter samverkan och samarbete 
med polis, räddningstjänst, andra nämnder, fastighetsägare och föreningar. Behovet av 
gemensamma insatser för ett tryggt område bedöms öka. 

 Vid oförändrad resurstilldelning kan det inom avdelningen för individ- och familjeomsorg 
krävas omfördelning, vilket kan påverka möjligheterna att arbeta med tidiga insat-
ser/öppenvårdsinsatser mot normbrytande beteende bland ungdomar. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdsnämnd Öster ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för malmöbor i alla åldrar inom 
stadsområdets verksamheter. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt: 

 Behovet av samverkan och samarbete med civilsamhälle och föreningsliv bedöms öka, 
vilket kräver att resurser avsätts. 

 Som tidigare nämnts under målområde 1 respektive 3 krävs förstärkning av stadsområ-
desnämndens fysiska mötesplatser för både barn och unga respektive vuxna när det gäller 
medarbetare, lokaler och tillgång till digital teknik. 

 Vid oförändrad resurstilldelning kan det inom avdelningen för individ- och familjeomsorg 
krävas omfördelning, vilket kan påverka möjligheterna att arbeta med tidiga insatser där 
fritid och kultur är viktiga beståndsdelar för en trygg och god uppväxt för barn och unga. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Malmöborna i stadsområde Öster ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt 

 Med ett ökande antal malmöbor utan tidigare förankring på varken arbets- eller bostads-
marknaden förväntas behovet av såväl anpassade boendeformer som av lägenheter på or-
dinarie bostadsmarknad öka. 

 Trångboddheten förväntas öka, då många som flyttar till Malmö genom så kallat Eget bo-
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ende, EBO, under asyltiden bor inneboende under lång tid.  
 Stadsområdesnämndens bedömning är att detta kommer att innebära en betydande på-

verkan på möjligheterna att bidra till måluppfyllelse. De målvärden som stadsområdes-
nämnden beslutat om när det gäller hemlöshet riskerar att inte kunna uppnås under år 
2016. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdesnämnd Öster ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
i dagsläget inte påverkas. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Stadsområdesnämnd Öster har antagit följande nämndsmål för att bidra till kommunfullmäkti-
gemålet: 

Stadsområdesnämnd Öster ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda kvinnor och män inom nämndens 
verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med att bidra till kommunfullmäktigemålet 
påverkas på följande sätt 

 Stadsområdesnämnd Östers arbete för att bidra till måluppfyllelse riskerar generellt sett 
att påverkas av ökad arbetsbelastning. Det bedöms finnas risk för att sjukfrånvaron inte 
minskar och för ökad personalomsättning. Detta gäller i synnerhet inom avdelningen för 
individ- och familjeomsorg men även inom vissa delar av avdelningen för områdesut-
veckling. 

 Vid oförändrad resurstilldelning blir omfördelningar nödvändiga, vilket kan inverka på 
nämndens arbete att bidra till måluppfyllelse kring arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 

 Ytterligare svårigheter för verksamheter inom stadsområdesnämndens ansvarsområde att 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens bedöms uppstå. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med uppdraget i dagsläget inte påverkas. 

1.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrel-
sen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan spridas till fler myn-
dighetssektioner. 

Stadsområdesnämnd Östers bedömning är att arbetet med uppdraget i dagsläget inte påverkas. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Till grund för denna reviderade nämndsbudget ligger Malmö stads kompletterande befolknings-
prognos 2016-2019, vilken i sin tur baseras på Migrationsverkets prognos. Vidare vägs stadsom-
rådesnämndens erfarenheter från det gångna året in i bedömningarna. 

Inledningsvis kan konstateras att en markant ökande befolkning bedöms få betydande konse-
kvenser för stadsområdesnämndens verksamheter, såväl på kort sikt - år 2016 - som på längre 
sikt. De närmaste två efterföljande åren, 2017 och 2018, förväntas konsekvenserna bli än tydli-
gare. 

Samtidigt bör det poängteras att det bedömningsunderlag som är tillgängligt i skrivande stund är 
av övergripande karaktär och inte nedbrutet på stadsområdesnivå. Vidare är följderna av beslut 
fattade på riksnivå rörande flyktingmottagande, bland annat i form av restriktioner från och med 
början av januari månad år 2016, i dagsläget inte kända. 

Sammantaget innebär detta svårigheter att göra träffsäkra bedömningar av konsekvenserna. Be-
dömningarna innehåller därför flera osäkerhetsfaktorer och redovisningen i denna reviderade 
budget bör ses mot bakgrund av detta. Det bör också leda till att nämnderna befrias från resul-
tatansvar under 2016 vad avser merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. 

Antalet barn som kom ensamma till Sverige år 2015 översteg markant tidigare prognoser och har 
ställt stora krav på omställning av verksamheter inom Malmö stad. En sammantagen bedömning 
inför år 2016 är att antalet ensamkommande flyktingbarn kommer att fördubblas jämfört med år 
2015. 

I det korta perspektivet görs bedömningen att det är framförallt verksamhet inom områdesut-
veckling respektive individ- och familjeomsorg som kommer att påverkas av de demografiska 
förändringarna. I ett längre perspektiv kommer med stor sannolikhet även verksamheter inom 
vård och omsorg att i större omfattning påverkas av befolkningsökningen. 

Avdelningen för områdesutveckling 

Stadsområdesnämnd Öster gör bedömningen att den demografiska utvecklingen kommer att 
kräva såväl nya kunskapsallianser, som att befintliga nätverk och samarbetsformer prioriteras och 
utvecklas. 

Avdelningen för områdesutveckling ansvarar för det förebyggande arbetet som bedrivs inom 
stadsområdet. Stadsområdesnämnden gör bedömningen att just den förebyggande verksamheten, 
i samverkan med andra samhällsaktörer och idéburen sektor, kommer att vara en avgörande 
framgångsfaktor i att möta den betydande befolkningsökningen. En trygg miljö, tidig språkträ-
ning, meningsfull fritid och kultur minskar utanförskap och segregation och bidrar till att undvika 
betydligt mer kostsamma insatser som bygger på biståndsbedömning och myndighetsutövning. 

Stadsområdets mötesplatser utgör redan idag väl kända och etablerade kontaktytor med medbor-
garna. Arbetet med närdemokrati, stadsutveckling, trygghet och folkhälsa utgör områden som 
högst sannolikt kommer att påverkas av en ökande befolkning. Avdelningen för områdesutveckl-
ing arbetar långsiktigt och systematiskt för ökad tillit, trygghet och delaktighet i och till samhället, 
vilket framhålls som grundbultar i en fungerande demokrati och ett socialt hållbart samhälle. 
Stadsområdets mötesplatser utgör därmed en naturlig arena för integrationsarbete. Arbetet sker 
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genom samverkan med övriga förebyggande verksamheter, civilsamhället samt andra verksam-
heter och myndigheter som ansvarar för nyanländas integration. 

Sedan i höstas söker sig ett ökat antal ensamkommande barn/unga och andra nyanlända ungdo-
mar till mötesplatserna för unga. Nyanlända familjer vänder sig i hög utsträckning till medborgar-
kontoret Varda och Rosengårdsbiblioteket i syfte att söka kunskap och etablera sig. 

Identifierade behov för att klara kommunfullmäktiges och stadsområdesnämnd Östers mål - avdelningen för om-
rådesutveckling 

Utifrån nu kända förutsättningar bedömer Stadsområdesnämnd Öster att avdelningen för områ-
desutveckling behöver utöka verksamheten för att klara uppdraget. Bedömningen är att verksam-
heten behöver utökas med totalt 9 medarbetare. 

Behovet är beräknat utifrån en utökning med en medarbetare per mötesplats för unga (tre till 
antalet), två till biblioteksverksamhet samt två till medborgarkontoret Varda. Även mötesplatser-
na för vuxna, som under givna förutsättningar, bedöms behöva bredda målgruppen och har där-
med behov av utökning av verksamheten motsvarande en medarbetare per mötesplats (två till 
antalet). 

Mötesplatser inom stadsområdesnämndens ansvarsområde har en lokalyta som idag inte kan han-
tera en större ökning av antalet besökare, i befintliga lokaler. Ett ökat antal medarbetare möjliggör 
verksamhet även i andra, mer tillfälliga, lokaler. Bedömningen är att verksamheten har behov av 
större och mer funktionsdugliga lokaler. Det leder till ökade kostnader, som beräknas till 
ca 0,5 Mkr under 2016. 

Att använda teknik som komplement och stöd i möten med medborgarna ses som ett bra alterna-
tiv i arbetet med integration och lärande. Olika former av modern teknik, media, datorer, inform-
ationsmaterial etc bedöms underlätta kommunikationen och vägen in i samhället. För att möta 
den ökade befolkningens behov i detta avseende beräknar stadsområdesnämnden ha behov av 
medel motsvarande 1 Mkr. 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg 

Försörjningsstöd 

Under asyltiden har Migrationsverket ansvar för försörjningen och de därpå följande två åren 
efter att en person erhållit permanent uppehållstillstånd, PUT, har Arbetsförmedlingen ansvar för 
såväl försörjning som sysselsättning. 

Stadsområdesnämndens målsättning i Nämndsbudget 2016 är att andelen hushåll med försörj-
ningsstöd 2016 ska minska. Målvärdet för stadsområdesnämnd Öster, för år 2016, är att 30 pro-
cent av de hushåll som uppbär försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Utifrån en ökande be-
folkning i stadsområdet, risk för ökad trångboddhet och svårigheter att etablera sig på såväl bo-
stads- som arbetsmarknad finns det risk att antalet hushåll som har behov av försörjningsstöd 
ökar. 

I Stadsområdesnämnd Östers systematiska arbete för att bidra till ökad självförsörjning hos mal-
möborna, är samverkan och samarbete med Jobb Malmö, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan en viktig utgångspunkt. Malmö stad gjorde under 2014 en stor satsning för att intensifiera 
arbetet med att hjälpa fler kvinnor och män till självförsörjning och satsningen började visa effekt 
under år 2015. En fortsatt utveckling i denna riktning kräver ett fortsatt intensivt arbete i nära 
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samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö samt med andra aktörer. 

För så kallade papperslösa personer har kommunen enligt vistelsebegreppet i socialtjänstlagen 
och Malmö stads riktlinjer ansvar för att tillförsäkra att personer som vistas i kommunen inte 
lider nöd. Med ett ökande antal asylsökande bedöms även att antalet papperslösa personer ökar, 
då några väljer att stanna kvar i Malmö trots utvisningsbesked. En sådan ökning av ansökningar 
enligt livsmedelsnorm av papperslösa personer har kunnat noteras under slutet av 2015, och 
denna ökning förväntas fortsätta under 2016. 

Med tanke på de förändrade planeringsförutsättningarna bedömer stadsområdesnämnden att det 
redan från år 2016 kommer att krävas personella förstärkningar i arbetet för att bidra till ökad 
självförsörjning. 

Barn och familj 

Åtskilliga är de personer, som efter en tid på flykt, bär på traumatiska upplevelser. Detta kan på 
kortare eller längre sikt påverka deras föräldraförmåga och det är därför viktigt att dessa familjer 
erbjuds det stöd som behövs för att barn och unga ska växa upp i en trygg miljö. I den befolk-
ningsökning som beräknas, bedöms fler personer ha större behov av insatser från socialtjänsten, 
än befolkningen i genomsnitt. 

Under 2014 inleddes 35 utredningar avseende ensamkommande barn och unga och under 2015 
inleddes 117 utredningar. Bedömningen är att det kommer att inledas dubbelt så många utred-
ningar under 2016, utifrån den framtagna, reviderade befolkningsprognosen. 

Med en ökning av utredningar avseende ensamkommande barn och unga krävs ett utökat antal 
socialsekreterare. Om det inte sker i takt med att antal utredningar ökar, bedömer Stadsområdes-
nämnd Öster att utredningar av barns behov och potentiella familjehem inte kommer att hålla 
godtagbar kvalitet och att uppföljningar av insatser inte kan ske i nödvändig utsträckning. Detta 
sammantaget medför en allvarlig risk för att missförhållanden inte upptäcks i tid och att barn far 
illa. 

Skulle en utökning av antalet socialsekreterare inte ske i motsvarande utsträckning som de behov 
som finns, kommer befintliga resurser att behöva omfördelas. Utredning av barn som far illa och 
av potentiella familjehem måste prioriteras, men även detta arbete skulle komma att påverkas 
negativt. En omfördelning av resurser bedöms medföra neddragning av stora delar av öppenvår-
den, som idag svarar för stöd till framförallt ungdomar med normbrytande beteende, såsom kri-
minalitet och missbruk, i syfte att förhindra framtida placering vid institution eller hem för vård 
eller boende, HVB. Den skolresurs som idag svarar för tidiga insatser inom skolan kan också 
behöva dras in, likaså socialsekreterare vid polisen. Detta leder till att utrymmet för tidiga och 
förebyggande insatser begränsas starkt. 

Resurser kan också komma att behöva tas från arbetet med försörjningsstöd, vilket skulle få kon-
sekvenser för arbetet med att uppnå målsättningen med fler malmöbor i självförsörjning i den 
satsning som gjorts sedan 2014. 

Identifierade behov för att klara kommunfullmäktiges och stadsområdesnämnd Östers mål - avdelningen för indi-
vid- och familjeomsorg 

Stadsområdesnämnd Öster bedömer att avdelningen för individ- och familjeomsorg behöver 
utökas med 36 socialsekreterare, en sektionschef och en förste socialsekreterare för att möta den 
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prognostiserade ökande befolkningens behov. 

Avdelningen för vård och omsorg 

Nämndens bedömning är att brukarna inom vård och omsorg kommer att öka, främst inom LSS-
verksamheten. För 2016 är bedömningen att det behövs två nya tjänster, en biståndshandläggare 
och en tjänst inom hemsjukvården samt att två ärende inte ersätts av Migrationsverket då belop-
pet inte överstiger 60 000 kr. Från och med budget 2017 förväntas anhöriginvandringen att på-
verka budgeten i betydligt större omfattning. 

Stabsfunktionerna 

Stabsfunktionerna har både en styrande och en stödjande funktion i förhållande till avdelningarna 
inom områdesutveckling, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. För att kunna stödja 
och följa upp verksamheterna på ett riktigt sätt är det rimligt att anta att verksamheternas behov 
av stöd ökar i takt med ökande befolkning och ökande behov av kommunal service och myndig-
hetsutövning. För att klara det ökade flyktingmottagandet 2016 så bedömer Stadsområdesnämnd 
Öster att verksamheten behöver en ökad bemanning, primärt när det gäller socialsekreterare. Be-
hovet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. För att kunna rekrytera socialsekreterare i den 
omfattningen så krävs ett professionellt och proaktivt rekryteringsstöd till verksamheterna. Om 
övriga stadsområdesnämnder gör motsvarande bedömning så bör och kan dessa rekryteringsin-
satser samordnas och ledas gemensamt. 

För att klara detta, utifrån behovet av utökad bemanning 2016, behöver stadsområdesförvalt-
ningarna samlat minst 2 heltidstjänster alternativt motsvarande ekonomiska resurser för att köpa 
rekryteringstjänster, från exempelvis HR-service eller Sociala resursförvaltningens bemannings-
team. Rekryteringsarbetet måste ske i nära samarbete med kommunikationsavdelningarna avse-
ende marknadsföring och profilering och i nära dialog med Arbetsförmedlingen och eventuellt 
andra aktörer. 

Stadsområdesnämndens kommunikationsarbete innefattar både kommunikation med medarbe-
tare och kommunikation med malmöbor. Båda dessa delar påverkas av den reviderade befolk-
ningsprognosen. Ett ökat behov av arbete med employer branding och marknadsföring förelig-
ger. Merparten av de nya malmöborna förväntas ha annat språk än svenska som förstaspråk. 
Detta ställer ytterligare krav på kommunikationen. Med en stor inflyttning under särskilda om-
ständigheter uppstår också ett högt informationstryck från allmänheten, med krav på snabb åter-
koppling om vad som händer i staden och i deras närområde. 

Utöver ovanstående påverkas även nämndsadministration, ekonomiavdelning samt lokal- och IT-
samordning. 

Identifierade behov för att klara kommunfullmäktiges och stadsområdesnämnd Östers mål 

Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att stabsfunktionerna i Stadsområdesnämnd 
Öster, under 2016, behöver utökas med 2,5 tjänster. 

2.1 Hemlöshet 

Med ett ökande antal malmöbor utan tidigare förankring på vare sig arbets- eller bostadsmark-
naden ökar behovet av såväl anpassade boendeformer samt lägenheter på ordinarie bostadsmark-
nad markant. 
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Trångboddheten förväntas öka, då många som under asyltiden bor i så kallat EBO (eget boende) 
och därmed är inneboende under lång tid. Detta leder ofta till hemlöshet i ett längre perspektiv, 
när bostadssituationen blir ohållbar. 

När familjemedlemmar beviljas permanent uppehållstillstånd, PUT, utifrån anknytning till en 
person som bor inneboende krävs, i de flesta fall under en lång tid, mycket stöd från avdelningen 
för individ- och familjeomsorg för att möjliggöra en etablering på bostadsmarknaden. Detta sker 
ofta genom placeringar på hotell eller vandrarhem alternativt i genomgångs- och övergångslägen-
heter. 

Då antalet platser på vandrarhem i egen regi inom Stadsområdesnämnd Östers verksamheter är 
begränsat, beräknas ökningen medföra betydligt ökade kostnader för placering på externa vand-
rarhem, hotell eller lägenhetshotell. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Hur den nya befolkningsprognosen påverkar avdelningarna för områdesutveckling samt individ- 
och familjeomsorgen under år 2016 har diskuterats mellan de fem stadsområdesförvaltningarna. 
Kostnader för insatserna är beräknade utifrån genomsnittliga priser och alla tjänster är beräknade 
på nio månader. 

Inom avdelningen för områdesutveckling bedöms en ökning av personal i de verksamheter som 
möter medborgarna vara nödvändig och motsvarar totalt 9,0 tjänster. Mötesplatserna kan inte 
hantera en allt för stor ökning av antalet besökande i nuvarande lokaler. Ett ökat antal medarbe-
tare möjliggör att bedriva verksamhet i andra, mer tillfälliga, lokaler. Kostnad för tillfälliga lokaler 
beräknas för 2016 motsvara 0,5 Mkr. För att möta den ökade befolkningens behov beräknas 
ökade kostnader 2016 avseende teknik, media, datorer, telefoner, informationsmaterial, aktivi-
tetsmedel samt kompetensutveckling av personal - motsvarande 1 Mkr. 

Den gemensamma bedömningen är att det är rimligt att räkna med en fördubbling av antalet in-
dividärenden inom avdelningen för individ- och familjeomsorg, baserat på det flyktingmotta-
gande som skett under senare delen av år 2015 och har handlagts inom verksamheten. Bedöm-
ningen är därmed att Stadsområdesnämnd Öster behöver anställa 33 nya medarbetare för att 
kunna hantera denna ökning. Utöver nyanställningar tillkommer kostnader för boende, arvode-
ring av familjehem, tolk, lokalkostnader, flyttkostnader kopplat till nya lokaler och kontorsutrust-
ning till nya medarbetare. 

När det gäller hemlösheten är den gemensamma bedömningen att en dubblering av kostnaderna 
för år 2016 är rimlig utifrån den framtagna nya prognosen, erfarenheterna under hösten 2015 och 
Migrationsverkets prognoser. För att kunna handlägga dessa ärenden, utreda och finna boende-
former samt tillsyn är bedömningen att förvaltningen behöver ett tillskott av sammanlagt 3 nya 
medarbetare och budget för att täcka de ökade kostnaderna för boende. 

Nämndens bedömning är att brukarna inom vård och omsorg kommer att öka, främst inom LSS-
verksamheten. För 2016 är bedömningen att det behövs två nya tjänster, en biståndshandläggare 
och en tjänst inom hemsjukvården samt att två ärenden inte ersätts av Migrationsverket då be-
loppet inte överstiger 60 000 kr. Från och med budget 2017 förväntas anhöriginvandringen att 
påverka budgeten i betydligt större omfattning. 

Stabsfunktionen bedöms behöva förstärkas med 2,5 tjänster för att stödja verksamheten. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

9 tjänster mötesplatser  -3 400 -3 400 

Lokalkostnad mötesplats  -500 -500 

Digital teknik  -1 000 -1 000 

Placering av EBO-barn, HVB 20 årsplatser 12 483 -26 280 -13 797 

Placering av EBO-barn, jourhem 24 årsplatser 9 461 -10 512 -1 051 

Placering av EBO-barn familjehem 68 årsplat-
ser 13 403 -14 892 -1 489 

Avvaktar familjehemsutredning 5 befattningar  -1 890 -1 890 
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Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Handläggning familjehemsvård 15 befattningar 3 276 -6 867 -3 591 

Handläggning mottagning 2 befattningar  -807 -807 

Handläggning försörjningsstöd 3 befattningar  -1 021 -1 021 

Handläggning utredning 6 befattningar 744 -2 454 -1 710 

Boende hemlösa, 115 årsplatser  -10 494 -10 494 

Handläggning boende 2 befattningar  -681 -681 

Handläggning tillsyn boende 1 befattning  -404 -404 

Lokaler för handläggning samt inventarier  -2 880 -2 880 

Tolk barn 10 tim/barn  -936 -936 

Tolk vuxen 8 tim/familj  -310 -310 

1 chef, 1 första ssk  -900 -900 

2 tjänster LSS, 2 ärende LSS  -1 000 -1 000 

Staben 2,5 befattningar  -1 100 -1 100 

SUMMA 39 367 -88 328 -48 961 
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Inledning 

Stadsområdesnämnd Söder har enligt kommunfullmäktiges reglemente i uppdrag att vara 
socialnämnd, bedriva äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, ha myndighetsansvar för 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansvara för vissa kultur- och 
fritidsverksamheter, förebygga ohälsa och otrygghet samt bidra till goda uppväxtvillkor för flickor 
och pojkar. 

Stadsområdesnämnd Söder har sedan juli 2013 arbetat med att få en budget i balans genom att 
minska verksamheternas kostnader. De olika åtgärderna har påverkat organisationen, kvaliteten 
på olika serviceinsatser och förebyggande arbete för flickor och pojkar samt kvinnor och män. 
Trots det ansträngda budgetläget 2013-2015 arbetar nämnden med Malmökommissionens 
rekommendationer om social investeringspolitik, fler kunskapsallianser och demokratisk styrning, 
som viktiga faktorer för att skapa jämlik hälsa och ökad trygghet för Malmöborna. 

Malmö stads kompletterande befolkningsprognos 2016-2019 visar en betydande 
befolkningsökning, som sannolikt kommer att påverka all kommunal service i stadsområdena. En 
ökande befolkning 2016 utan resursförstärkning bedöms få betydande konsekvenser för 
nämndens ansvarsområde. 

I denna skrivelse äskar Stadsområdesnämnd Söder om ett utökat kommunbidrag med 67 125 tkr 
för att klara nettokostnaderna för den ökande befolkningen som förväntas i stadsområdet. De 
ökade nettokostnaderna berör samtliga verksamheter, där den största nettokostnadsökningen på 
54 695 tkr finns inom individ- och familjeomsorgen. Läs mer om detta i bilagan till denna 
skrivelse. 

Stadsområdesnämnd Söder ser svårigheter med att få en budget i balans för 2016 om vi inte får 
full finansiering utifrån de ökade nettokostnader som fler nya medborgare innebär. 
Nettokostnaderna i denna skrivelse utgår från dagens befolkningsprognos och den utökade 
service som fler nya medborgare kommer att innebära. Prognoserna, både när det gäller 
befolkning och nettokostnader, kan förändras snabbt beroende på förändringar i omvärlden som 
kan resultera i både minskade och ökade nettokostnader. 

Om nämnden inte får full finansiering kommer verksamheterna sannolikt behöva göra 
omprioriteringar. Prioriteringarna kommer främst att påverka den verksamhet som inte är 
lagbunden, till exempel förebyggande sociala insatser som öppenvård, mötesplatser, fritidsgårdar 
och allaktivitetshus. Det blir även svårt att upprätthålla den lagbundna verksamheten fullt ut. För 
år 2015 finns det redan problem med att få en budget i balans trots gjorda omprioriteringar i 
verksamheten. 

Under år 2015 beslutade kommunstyrelsen att nämnderna inte har resultatansvar för kostnaderna 
som uppkommit på grund av flyktingsituation. Stadsområdesnämnd Söder ser detta som ett 
alternativ även för år 2016 för att nämnden ska klara en budget i balans. 

  



182 Bihang 2016   Nr 803

 

Innehållsförteckning 

1 Mål .......................................................................................................................... 4 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad ............................................. 4 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv ............................................. 5 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga ....................................................... 6 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad ......................................................................... 6 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla ........................................................................ 7 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad .................................................... 8 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad ........................................................................ 8 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad ....................................................... 9 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor................................................ 10 

2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser ........... 12 

2.1 Hemlöshet ..................................................................................................... 12 

2.2 Individ och familj ........................................................................................... 12 

2.3 Vård och omsorg ........................................................................................... 14 

2.4 Fritid och kultur ............................................................................................. 14 

2.5 Övrig och gemensam verksamhet ................................................................ 14 

3 Begäran om förändrad ekonomisk ram ............................................................. 16 

3.1 Individ och familj ........................................................................................... 16 

3.2 Vård och omsorg ........................................................................................... 17 

3.3 Fritid och kultur ............................................................................................. 17 

3.4 Övrig och gemensam verksamhet ................................................................ 17 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Beräkning IoF 

  



183Bihang 2016   Nr 803

 

1 Mål 

Malmö stads befolkningsprognos har reviderats till följd av ett ökat antal asylsökande och nya 
Malmöbor. En stor befolkningsökning bedöms få betydande konsekvenser för 
Stadsområdesnämnd Söders verksamheter, även om prognosen inte är nedbruten på 
stadsområdesnivå. Söder är det stadsområde i Malmö stad som under 2015 tagit emot flest 
asylsökande med eget boende (EBO) och anvisningsboende (ABO). Nämnden gör bedömningen 
att inflyttningen till stadsområde Söder sannolikt kommer att fortsätta vara hög, då många 
asylsökande väljer att bo i ett stadsområde där anhöriga redan finns. Dessutom bedöms antalet 
ensamkommande flyktingbarn fördubblas 2016 jämfört med 2015. Samtidigt som behovet av 
kommunal service ökar är det svårt att rekrytera och behålla kvalificerade socialsekreterare. En 
situation som innebär en stor utmaning för alla stadsområden i Malmö stad. 

Ett utökat behov av kommunal service utan en resursförstärkning innebär stora påfrestningar på 
nämndens uppdrag, som sedan juli 2013 arbetat intensivt med att få en budget i balans genom att 
minska och avveckla olika verksamheter. Den ökande befolkningsvolymen kommer att påverka 
stadsområdesnämndens arbete med att nå kommunfullmäktiges mål samt det planerade arbetet 
med att utföra de uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i budgeten för 2016. 

Nedan beskrivs hur arbetet med att uppnå målen samt möjligheten att utföra olika uppdrag kan 
komma att påverkas av en ökad befolkningsvolym. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, 
antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska utveckla en bra dialog med malmöbor– i samverkan med nämnder, myndigheter 
och civilsamhälle – som ger inflytande och delaktighet 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att utveckla möjligheten till 
dialog, inflytande och delaktighet för de kvinnor och män, flickor och pojkar som på olika sätt 
kommer i kontakt med nämndens verksamheter. Det handlar om ökat inflytande och delaktighet 
genom genomförandeplaner vid beviljade insatser, om ökad kunskap i fråga om att genomföra 
medborgardialoger samt att möjliggöra nya former för dialog såsom inrättandet av ett 
ungdomsråd. 

Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att identifiera nya kunskapsallianser, prova nya 
metoder för medborgardialog genom nämndens grupp för medborgardialog, genomföra 
besöksnöjdhetsundersökning samt förstudie av ett nytt bibliotek på Lindängen. 

Avdelningen för individ och familjeomsorg har åtagit sig att upprätta genomförandeplaner i nya 
ärenden inom sektionerna för ekonomiskt bistånd, använda ASI (se förklaring nedan) för att 
bedöma hjälpbehov i nya ärenden inom sektionen för vuxna, genomföra den av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) framtagna brukarundersökningen inom enheten för vuxna samt 
genomföra minst en brukarundersökning i vilken det går att utläsa barns delaktighet i ärenden 
som rör dem. ASI är en standardiserad och strukturerad intervjumetod som främst är avsedd för 
missbruks- och beroendevården samt drogrelaterad behandlingsforskning. 
Stadsområdesförvaltningen arbetar med olika åtgärder för att minska arbetsbelastningen och 
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förbättra arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen. Det är redan idag svårt att rekrytera 
och behålla erfarna socialsekreterare, en situation som kan kvarstå då ett stort antal nya 
medarbetare behövs till socialtjänsten i Malmö stad. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås. 
Anledningen är att behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 
nämndens verksamheter. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Nämndens utvecklingsarbete i Malmökommissionens anda – för att skapa social hållbarhet och 
minska skillnader i hälsa – sker bland annat genom samverkan med forskare, ideella 
organisationer, näringsliv, andra myndigheter och Malmöbor. Dessa kunskapsallianser kan bidra 
till och skapa mervärde för en hållbar stadsutveckling. 

Under 2016 kommer befintliga kunskapsallianser - inom stadsområdesnämndens verksamhet - att 
kartläggas utifrån Malmökommissionens definition av kunskapsallians. Efter genomförd 
kartläggning kommer potentiella kunskapsallianser att identifieras. 

Den ökade befolkningsprognosen kommer sannolikt inte att påverka uppdragets genomförande. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande 
arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Fler malmöbor i stadsområde Söder ska bli självförsörjande. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att arbeta för att fler kvinnor och 
män ska bli självförsörjande. Arbetet har bedrivits i samverkan med andra nämnder, myndigheter 
och ideella organisationer. Verksamheten har också satsat på tätare uppföljning med de kvinnor 
och män som ansöker om försörjningsstöd. Resultatet visar att antalet hushåll med 
försörjningsstöd - som blivit självförsörjande - har ökat under året i jämförelse med föregående 
år. 

Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att fortsätta utveckla arbetet på Framtidens hus 
samt sprida kunskap och erfarenheter om arbetet som bedrivs i verksamheten. 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har åtagit sig att arbeta aktivt för att öka antalet 
kvinnor och män med försörjningsstöd som blir självförsörjande samt arbeta för att förbättra 
samverkan med Jobb Malmö och arbetsförmedlingen. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås. 
Anledningen är att behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 
nämndens verksamheter. Stadsområdesnämnden behöver utöka och intensifiera sitt samarbete 
med arbetsförmedlingen och Jobb Malmö vilket kräver utökade personalresurser. För att kunna 
uppnå målet krävs full finansiering av de faktiska kostnaderna som uppstår i samband med den 
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ökande befolkningen i stadsområde Söder. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska främja goda uppväxtvillkor, beakta barnets bästa i beslutsfattande samt 
möjliggöra barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att arbeta för att främja goda 
uppväxtvillkor för flickor och pojkar. Det pågår ett arbete inom nämndens verksamhet för att 
säkerställa att barnens behov identifieras och tillgodoses när en familj erbjuds boende. För att öka 
graden av delaktighet och inflytande har rutinerna för uppföljning av familjehemsplacerade 
flickor och pojkar utvecklats genom bedömning och dokumentation av samtalsfrekvensen i varje 
enskilt ärende. 

Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att genomföra en undersökning av hur nöjda 
besökarna i deras verksamheter är samt att fortsätta mäta inflytande och delaktighet genom 
KEKS-nätverkets enkät (KEKS är ett samarbetsprojekt mellan fritidsgårdar i Sverige). 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har åtagit sig att erbjuda barn som är föremål för 
utredning ett enskilt avslutande samtal med socialsekreteraren. Avdelningen har också åtagit sig 
att säkerställa att barnens behov beaktas i de hushåll som ansöker om och erbjuds boende. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås då behovet 
av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för nämndens verksamheter. 
Risken finns att antalet hemlösa barnfamiljer ökar och att det krävs en förstärkning av bemanning 
kring aktiviteter på stadsområdets fysiska mötesplatser för barn och unga. För att kunna uppnå 
målet krävs full finansiering av de faktiska kostnaderna som uppstår i samband med den ökade 
befolkningen i stadsområde Söder. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och 
inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och 
möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: I 
Stadsområdesnämnd Söders verksamheter ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck mötas av en 
likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån 
behov. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att  arbeta för att erbjuda en 
likvärdig verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Två förvaltningsövergripande 
utbildningsinsatser - som syftar till att öka kunskapen om jämställdhet och antidiskriminering 
- har genomförts. Inom individ- och familjeomsorgen har jämställdhetsombud utsetts för att 
möjliggöra ett mer verksamhetsnära arbete. Indikatorn för att bedöma graden av måluppfyllelse 
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handlar både om antalet genomförda jämställdhetsanalyser och om genomförda åtgärder efter 
analyser. Hitintills har nämndens verksamheter genomfört två jämställdhetsanalyser men utan att 
några åtgärder behövt vidtas. Kunskapen om genomförandet av jämställdhetsanalyser behöver 
utvecklas och utifrån detta har en utbildning i jämställdhets- och jämlikhetsanalys initierats. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås. 
Anledningen är att behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 
nämndens verksamheter. För att kunna uppnå målet krävs full finansiering av de faktiska 
kostnaderna som uppstår i samband med den ökade befolkningen i stadsområde Söder. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska 
bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med 
inflytande över sin vardag och i samhället 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Malmöbor i stadsområde Söder ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att arbeta för att insatser och 
stöd ska utformas utifrån individens behov och önskemål. Inom individ- och familjeomsorgen 
samt vård- och omsorgsverksamheten finns ett fokus på att utveckla genomförandeplaner. 
Planerna upprättas tillsammans med de kvinnor, män, flickor och pojkar som verksamheterna 
möter. Gemensam planering ökar delaktigheten och sätter individen i centrum, vilket ger 
inflytande och möjlighet att påverka utformningen av det stöd och den hjälp som ges. Arbetet för 
att kvinnor, män, flickor och pojkar ska känna sig trygga med och ha inflytande över hur stödet 
och hjälpen utformas kräver ett långsiktigt engagemang och gemensamt arbete. 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har åtagit sig att genomföra en brukarundersökning 
med de flickor, pojkar, kvinnor och män som erhållit insatser från avdelningens egen öppenvård. 
Vidare har avdelningen åtagit sig att genomföra minst en brukarundersökning där det går att 
utläsa barns delaktighet i ärenden som rör dem, genomföra den brukarundersökning som är 
framtagen av SKL, inom enheten för vuxna, att upprätta genomförandeplaner i nya ärenden 
inom sektionerna för ekonomiskt bistånd samt att använda ASI för att bedöma hjälpbehov i nya 
ärenden inom sektionen för vuxna. ASI är en standardiserad och strukturerad intervju som främst 
är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad 
behandlingsforskning. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås. 
Anledningen är att behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 
nämndens verksamheter. För att uppnå målet krävs full finansiering av kostnaderna för 
människor på flykt. 

1.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på 
förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare 
och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter. 

Internt samarbete – inom såväl stadsområdesnämndens verksamhet som med övriga nämnder i 
Malmö stad – bedöms som strategiskt avgörande för en hållbar ekonomisk utveckling. 
Gemensamma tvärprocesser är en viktig förutsättning för att uppnå goda resultat ur både ett 
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brukarperspektiv och ett internt effektivitetsperspektiv. 

Stadsområdesnämnd Söder bedömer att uppdraget kommer att kunna genomföras oberoende av 
den ökande befolkningen. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska genom samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhälle motverka 
våld i nära relationer och bidra till att skapa trygghet i hemmet och i det offentliga rummet. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom insatser för att motverka våld i 
nära relationer och för att öka tryggheten i både hemmet och i stadsområdet. Individ- och 
familjeomsorgen har satsat på kompetenshöjande insatser för de socialsekreterare som möter 
våldsutsatta kvinnor och män. Det pågår ett förebyggande arbetet för att minska antalet 
fallolyckor bland de kvinnor och män som får stöd och hjälp av hemtjänsten. Nämndens 
verksamheter bedriver även ett förebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med 
exempelvis polis och fastighetsägare. 

Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att genomföra analys av MOMS-
undersökningen, arbeta sektorsövergripande för att främja tryggheten i det offentliga rummet, 
höja kompetensen hos avdelningens medarbetare gällande trygghetsskapande åtgärder samt 
undersöka möjligheter för att utveckla metoder för att mäta trygghet i samverkan med andra 
aktörer. 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har åtagit sig att fortsätta utveckla arbetet med våld i 
nära relationer samt utbilda personal i riskbedömningsinstrumentet FREDA. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås. 
Anledningen är att behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 
nämndens verksamheter. En utökad samverkan med polis, räddningstjänst, fastighetsägare, 
föreningar och andra nämnder kräver ökad resurstilldelning. För att uppnå målet krävs full 
finansiering av kostnader i samband med befolkningsökningen. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska i samverkan med andra utveckla fritid och kultur för malmöbor i alla åldrar 
inom stadsområdets verksamheter. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att arbeta för att utveckla 
stadsområdets fritids- och kulturutbud. Utvecklingen sker i dialog med de kvinnor och män, 
flickor och pojkar som besöker verksamheterna och en viktig beståndsdel i arbetet är samverkan 
med externa aktörer såsom ideella organisationer. 
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Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att i samverkan med övriga avdelningar påbörja 
arbetet med implementering av kulturstrategi 2016, genomföra förstudie av nytt bibliotek på 
Lindängen, implementera handlingsplan för kulturstrategin och utveckla mötesplatser för 0-100 
år samt utveckla kultur och fritid i Oxiebibliotekets nya lokaler. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås då behovet 
av kommunal service ökar vilket innebär en ökad arbetsbelastning för nämndens verksamheter. 
En förutsättning för ökad samverkan med civilsamhälle och föreningsliv är utökade resurser. För 
att kunna uppnå målet krävs full finansiering av de faktiska kostnaderna som uppstår i samband 
med den ökade befolkningen i stadsområde Söder. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Malmöborna i stadsområde Söder ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö. 

Stadsområdesnämnd Söder arbetar med att uppnå målet genom att arbeta för att kvinnor och 
män, flickor och pojkar i stadsområde Söder ska ha tillgång till bostad och en attraktiv och 
tillgänglig stadsmiljö. Insatser för att stödja kvinnor och män till ett förstahandskontrakt har 
genomförts liksom samverkan med hyresvärdar för att förhindra avhysningar. Samrådsprocessen 
kring detaljplanen för Lindängens centrum kommer att starta under hösten 2015 och processen 
har föregåtts av en tät samverkan med andra nämnder och externa aktörer. 

Avdelningen för områdesutveckling har åtagit sig att arbeta för att fortsätta samverkan med 
övriga förvaltningar och fastighetsägare för ett tryggt och attraktivt stadsområde Söder. 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har åtagit sig att aktivt arbeta med erbjudande om 
råd och stöd för att öka antalet personer som får boende på egen hand, säkerställa att för alla 
hushåll i vilka det finns barn och som ansöker om boende ska barnens behov vara beaktade vid 
erbjudande om boende samt genom ett aktivt förebyggande arbete minska antalet avhysningar. 

Stadsområdesnämnden bedömer att nämndsmålet sannolikt inte kommer att uppnås då behovet 
av kommunal service ökar, vilket innebär en ökad arbetsbelastning för nämndens verksamheter. 
Risken är stor för ökad trångboddhet och hemlöshet, vilket ofta kräver stora insatser under lång 
tid från individ- och familjeomsorgen för att möjliggöra etablering på bostadsmarknaden. För att 
kunna uppnå målet krävs full finansiering av de faktiska kostnaderna som uppstår i samband med 
den ökade befolkningen i stadsområde Söder. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska minska sin negativa påverkan på klimat och miljö. 

Nämnden arbetar bland annat för att öka andelen etiskt certifierade och ekologiska inköp som 
görs av förvaltningen. I ett krisläge skulle nämndens arbete kunna påverkas genom att 
förvaltningen får göra inköp utanför gällande ramavtal samt köpa in varor som det saknas 
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ramavtal för på grund av tidsbrist, det vill säga att förvaltningen inte hinner göra en regelrätt 
upphandling eller att det uppstår brist på vissa varor. Detta kan få ekonomiska förluster i form av 
dyrare inköp liksom utdömda viten samt minskad måluppfyllelse. 

För att kunna uppnå målet krävs full finansiering av de faktiska kostnaderna som uppstår i 
samband med den ökade befolkningen i stadsområde Söder. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Stadsområdesnämnden har beslutat om ett nämndsmål för att möta kommunfullmäktiges mål: 
Stadsområdesnämnd Söder ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda inom nämndens verksamheter har hög 
kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar. 

Ett ökat behov av kommunal service innebär att Stadsområdesnämnd Söder behöver anställa fler 
medarbetare för att kunna klara socialtjänstlagens villkor. I dagsläget är det svårt att rekrytera och 
behålla socialsekreterare, vilket förväntas kvarstå 2016. En ökad arbetsbelastning främst sinom 
individ och familj men även inom områdesutveckling kan innebära en ökad risk för sjukfrånvaro, 
ökad personalomsättning och att andelen timavlönade ökar. Detta kan påverka den kompetens 
som behövs för att kunna möta behovet av kvalificerad handläggning av ärenden som berör 
personer som anvisats till Malmö stad. 

Stadsområdesnämnd Söder bedömer att en befolkningsökning utan resursförstärkning kommer 
att påverka nämndens möjlighet att nå kommunfullmäktigemålet. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för en god personalpolitik så att verksamheten kan 
attrahera, utveckla, rekrytera och behålla engagerade medarbetare och chefer med rätt kompetens. 
Nämnden ska främja en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ett viktigt led i detta arbete 
handlar om att utveckla arbetet kring andelen heltidstjänster inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Utbildning i bemanningsplanering för chefer är ett gemensamt utvecklingsområde för 
stadsområdesförvaltningarna. Arbetet har påbörjats och är prioriterat under år 2016. Syftet är att 
få en optimal verksamhetsplanering inom vård och omsorg som också möjliggör fler 
heltidstjänster för medarbetarna. 

Stadsområdesnämnd Söder bedömer att uppdraget inte påverkas av befolkningsökningen i 
dagsläget. 

1.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelsen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan 
spridas till fler myndighetssektioner. 

För att främja en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor finns ett behov av att kvalitetssäkra 
introduktionen av nyanställda. Stadsområdesförvaltningarna har skapat ett gemensamt 
introduktionsprogram för biståndshandläggare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlägen 
(SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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Arbetet med att utveckla och bredda gemensam introduktion för fler myndighetssektioner fort-
sätter år 2016. Stadskontorets välfärdsavdelning håller – i samarbete med 
stadsområdesförvaltningarna – på att ta fram ett gemensamt introduktionsprogram för 
nyanställda socialsekreterare. Programmet kommer att omfatta både verksamhetsövergripande 
och verksamhetsspecifik introduktion samt bygga på erfarenheterna från 
introduktionsprogrammet för biståndshandläggare. 

Stadsområdesnämnd Söder bedömer att uppdraget inte påverkas av befolkningsökningen i 
dagsläget. 



191Bihang 2016   Nr 803

 

2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska 
konsekvenser 

2.1 Hemlöshet 

Med en snabbt ökande befolkning förväntas trångboddheten öka på grund av asylsökande 
personer som får eget boende (EBO) och på grund av anhöriginvandring till personer som fått 
permanent uppehållstillstånd. Trångboddheten resulterar ofta i hemlöshet som i ett längre 
perspektiv kräver stora resurser från individ- och familjeomsorgen. Stadsområdesnämnd Söder 
bedömer att antalet hemlösa människor kommer att öka med 50 procent under 2016 jämfört med 
2015, vilket är samma ökning som för 2014 till 2015. Detta innebär att antalet hemlösa personer i 
behov av boende från individ- och familjeomsorgen beräknas till 795 personer för 2016. 
Kostnaden som ökningen medför, om inte alternativ hittas, är beräknad enligt antagandet att 
varje person erhåller boende under i genomsnitt sex månader till en kostnad av 350 kronor per 
dygn. Detta genererar då en ökad boendekostnad om 16 927 tkr för år 2016. 

Den ökande befolkningsprognosen för Malmö stad medför sannolikt att allt fler personer 
kommer att vara i behov av boendelösningar via individ- och familjeomsorgen. Redan i nuläget är 
verksamheten som arbetar med boendefrågor hårt ansträngd och under 2016 måste 
förstärkningar göras för att klara av de arbetsuppgifter som behöver utföras. Följderna blir att 
kostnader för handläggning ökar under 2016 jämfört med vad som tidigare budgeterats. Då de 
konkreta boendekostnaderna hanteras centralt är det framför allt personalrelaterade kostnader 
som avses. 

För att kunna hantera de tillkommande arbetsuppgifterna kommer enheten för vuxna behöva 
anställa totalt ytterligare tio medarbetare. Dessa medarbetare är fördelade enligt följande: en 
socialsekreterare i vuxen-/boendemottaget, fem socialsekreterare för handläggning boende, tre 
socialsekreterare för tillsyn boende samt en assistent. Lönekostnaderna för samtliga dessa tjänster 
kommer att behöva finansieras inom nämndens budget och beräknas till 4 930 tkr. Ökade 
lokalkostnader beräknas till 310 tkr och ökade kostnader för datorer, kontorsmöbler, etc beräknas 
till 165 tkr. Ökade tolkkostnader beräknas till 170 tkr. 

Samtidigt som den faktiska kostnaden för den strukturella hemlösheten sannolikt ökar 2016, ser 
nämnden ett stort behov av ett övergripande utvecklingsarbete kring rådande bostadsbristen i 
Malmö stad. 

2.2 Individ och familj 

Utifrån den nya befolkningsprognosen bedömer Stadsområdesnämnd Söder att nämndsmålen 
sannolikt inte kommer att uppnås, då behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad 
arbetsbelastning för nämndens verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Dessutom görs 
bedömningen att mycket av det ordinarie arbetet som ryms inom individ- och familjeomsorgens 
ansvarsområde kommer att påverkas om resursförstärkning uteblir. Avdelningens verksamhet är 
redan i hög grad omfördelad till lagstyrda funktioner. Om kvarvarande resurser till förebyggande 
insatser skulle behöva omfördelas, genererar detta i sin tur ökade kostnader för förvaltningen på 
kort och lång sikt, då vård- och stödinsatser som idag kan utföras internt istället då behöver 
köpas från externa vårdgivare. Skulle verksamheten inte förstärkas och samtidigt behöva hantera 
de tillkommande arbetsuppgifterna är sannolikheten stor för ökad arbetsbelastning, ökad 
personalomsättning, ökad sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera. 

För att uppnå nämndsmålen ser Stadsområdesnämnd Söder ett behov av ökade resurser med 
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totalt 36 tjänster, samt övriga kostnader i samband med den utökade verksamheten. 
Stadsområdesnämnden bedömer att lönekostnaderna för 12 av de 36 tjänsterna kommer att 
kunna finansieras med stadsbidrag som erhålls vid familjehems- eller HVB-placeringar. 
Lönekostnaderna för resten av de 24 tjänsterna behöver finansieras inom nämndens budget. 

Enheten för barn och familj: Under 2015 kom 95 ensamkommande flyktingbarn till 
Stadsområdesförvaltning Söder. För 2016 antas antalet ensamkommande flyktingbarn öka till det 
dubbla, det vill säga 190 barn. Hälften av dessa barn beräknas bli familjehemsplacerade medan 
den andra hälften kan komma att bli placerade på någon form av HVB. Följden blir att kostnader 
för handläggning och placeringar ökar under 2016 jämfört med vad som tidigare budgeterats. 
Ökningarna härrör dels från direkt personalrelaterade kostnader som löner, lokaler, datorer, etc 
och dels från placeringsrelaterade kostnader som ersättningar till familjehemmen, avgifter till 
HVB-hemmen, tolkkostnader, etc. 

För att kunna hantera de tillkommande arbetsuppgifterna kommer enheten för barn och familj 
behöva anställa totalt ytterligare 16 medarbetare. Dessa medarbetare är fördelade enligt följande: 
sex familjehemssekreterare, sex socialsekreterare i utredningsgrupperna, två socialsekreterare i 
barn- och familjemottaget, en sektionschef samt en assistent. Lönekostnaderna för 12 av dessa 16 
medarbetare beräknas kunna finansieras med hjälp av de engångsbelopp per avslutad utredning 
som stadsområdesförvaltningen får vid familjehems- eller HVB-placeringar. Övriga fem 
medarbetares löner behöver finansieras inom nämndens budget och beräknas till 2 585 tkr. 
Ökade lokalkostnader beräknas till 496 tkr och ökade kostnader för datorer, kontorsmöbler, etc 
beräknas till 264 tkr. Avseende ökade kostnader för placeringar, får stadsområdesförvaltningen 
stadsbidrag för faktiska kostnader i de flesta fall. De poster för vilka stadsområdesförvaltningen 
ser en ökning är kostnader för tolkar och HVB-placeringar. Medan de ökade tolkkostnaderna 
beräknas till 500 tkr för 2016, beräknas de ökade HVB-placeringarna till 6 222 tkr. Den stora 
kostnaden för placeringarna är ett resultat av att stadsområdesförvaltningen inte får full teckning 
för de faktiska kostnaderna utan bara ungefär hälften av dessa. 

Enheten för ekonomiskt bistånd: Under asyltiden och två år efter att en person erhållit 
permanent uppehållstillstånd (PUT), har staten etableringsansvar som innefattar försörjning och 
sysselsättning. Hur befolkningsökningen påverkar Stadsområdesnämnd Söders ansvar för 
ekonomiskt bistånd är svårt att konkretisera. Verksamheten är idag hårt belastad, vilket sannolikt 
kommer att öka med hänsyn tagen till den reviderade befolkningsprognosen. Följderna blir att 
kostnader för handläggning ökar under 2016, främst direkt personalrelaterade kostnader som 
löner, lokaler, datorer, etc samt kostnader för tolkar. Verksamheten kommer behöva samla 
arbetet med papperslösa människor, EU-medborgare utan uppehållsrätt, etc i ekonomimottaget 
istället för att dessa arbetsuppgifter fördelas på samtliga övriga tjänster som idag. 

För att kunna hantera de tillkommande arbetsuppgifterna kommer enheten för ekonomiskt 
bistånd behöva anställa totalt ytterligare nio medarbetare. Dessa medarbetare är fördelade enligt 
följande: tre socialsekreterare i ekonomimottaget, två socialsekreterare att arbeta med 
etableringsärendena, två socialsekreterare att arbeta med ensamkommande flyktingbarn, en 
sektionschef samt en assistent. Lönekostnaderna för samtliga dessa tjänster kommer att behöva 
finansieras inom nämndens budget och beräknas till 4 585 tkr. Ökade lokalkostnader beräknas till 
279 tkr och ökade kostnader för datorer, kontorsmöbler, etc beräknas till 149 tkr. Ökade 
kostnader för tolkar beräknas till 170 tkr. 

Enheten för vuxna: Utifrån befolkningsprognosen görs antagandet att antal vuxna personer 
som är i behov av stöd från individ- och familjeomsorgen kommer att öka. Det är svårt att 
beräkna de ökade vårdkostnaderna för denna grupp men antagandet är likväl att 
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handläggningskostnaderna kommer att ökar under 2016 jämfört med vad som tidigare 
budgeterats. Det är i detta fall personalrelaterade kostnader som avses. 

För att kunna hantera de tillkommande arbetsuppgifterna kommer enheten för vuxna behöva 
anställa totalt ytterligare en socialsekreterare i sektionen för vuxna. Lönekostnaden för denna 
tjänst kommer att behöva finansieras inom nämndens budget och beräknas till 500 tkr. Ökade 
lokalkostnader beräknas till 31 tkr och ökade kostnader för datorer, kontorsmöbler, etc beräknas 
till 17 tkr. 

2.3 Vård och omsorg 

Vård och omsorg kommer främst att få brukare i yngre åldrar med behov av LSS insatser. En del 
antas vara traumatiserade och i behov av hemsjukvård och annan omsorg trots en lägre ålder. 
Anhöriginvandringen kommer att påverka budgeten för 2017 och 2018. 

2.4 Fritid och kultur 

På grund av nya befolkningsprognosen bedömer Stadsområdesnämnd Söder att nämndsmålen 
sannolikt inte kommer att uppnås då behovet av kommunal service ökar vilket innebär en ökad 
arbetsbelastning för nämndens verksamheter inom fritid och kultur: 

För att uppnå nämndsmålen ser Stadsområdesnämnd Söder ett behov av ökade resurser med en 
personal per verksamhet som möter medborgarna, samt en summa för övriga kostnader som 
kommer att uppstå i samband med den utökade verksamheten. I dagsläget har mötesplatserna 
redan ensamkommande och andra nyanlända ungdomar som besöker verksamheterna. 
Verksamheterna inom fritid och kultur i stadsområde Söder kan agera som plattformar för 
integrationsarbete för både barn, ungdomar och vuxna. 

Avdelningen för områdesutveckling arbetar långsiktigt och systematiskt för en ökad delaktighet 
och tillit från Malmöborna i stadsområde Söder. En utökning av resurserna 2016 kan ge fler 
aktiviteter på mötesplatser för alla åldrar och bidra till närdemokrati trygghet, folkhälsa och ett 
socialt hållbart Malmö. Aktiva mötesplatser såsom fritidsgårdar, områdesbibliotek, allaktivitetshus 
och Returen med mera kan därmed utgöra ett nav för samverkan mellan fritidsverksamhet, 
förebyggare och övriga myndigheter som ansvarar för nyanländas integration i samhället. 

2.5 Övrig och gemensam verksamhet 

Inom övrig verksamhet ingår staben. För att klara behovet av stöd från staben till verksamheterna 
på grund av den kompletterande befolkningsprognosen behövs ett resurstillskott med 1 600 tkr. 

Kommunikationsavdelningen 

Som stabsfunktion har kommunikationsavdelningarna både en styrande och en stödjande 
funktion i förhållande till verksamheterna individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och 
områdesutveckling. Det är rimligt att anta att verksamheternas behov av kommunikationsstöd 
ökar i takt med ökad befolkning och ökade behov av kommunal service och myndighetsutövning. 

Det akuta arbetet under den inledande krisperioden (september 2015- pågående) har den centrala 
kommunikationsfunktionen med anledning av flyktingströmmen bestått av tio tjänster från olika 
förvaltningar i Malmö stad. Det ska jämföras med de 7,5 kommunikatörstjänster som finns i idag 
i de fem stadsområdesförvaltningarna tillsammans. Stadskontorets kommunikationsavdelning har 
nu flaggat för att kommunikationsarbete kopplat till flyktingsituationen planeras återgå i ordinarie 
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arbetslinje från och med februari 2016. Det leder sannolikt till ett mycket ansträngt läge för 
kommunikationsavdelningarna i stadsområdesförvaltningarna då mediebevakningen är 
omfattande och kraven på transparens och tillgänglighet är höga. 

Det långsiktiga arbetet för stadsområdesförvaltningarnas kommunikationsarbete innefattar både 
kommunikation med medarbetare och kommunikation med Malmöbor. Båda dessa delar 
påverkas av den kraftigt reviderade befolkningsprognosen. Stadsområdesförvaltningarnas 
verksamheter står inför omfattande rekryteringsbehov för att möta det ökade behovet av 
kommunal service och myndighetsutövning. För att lyckas i rekryteringsarbetet krävs samarbete 
mellan verksamhet, HR-avdelningarna och kommunikationsavdelningarna. Ett ökat behov av 
arbete med employer branding och marknadsföring föreligger. Merparten av de nya Malmöbor 
som förväntas har annat språk än svenska som förstaspråk. Detta ställer ytterligare krav på 
kommunikationen. Med en stor inflyttning under särskilda omständigheter uppstår också ett högt 
informationstryck från allmänheten, med krav på snabb återkoppling om vad som händer i staden 
och i deras närområde. 

Mot bakgrund av ovanstående görs bedömningen att kommunikationsavdelningen i 
Stadsområdesförvaltning Söder under 2016 behöver utökas med en kommunikatörstjänst samt en 
planeringssekreterartjänst. 

Kommunikationsavdelningen inom stadsområde Söder behöver ett resurstillskott med 1 000 tkr 
för att finansiera de ökade flyktingkostnaderna. 

HR-avdelningen 

För att klara det ökade flyktingmottagandet 2016 bedömer Stadsområdesförvaltning Söder att 
verksamheten behöver en ökad bemanning med ca 40 medarbetare, primärt socialsekreterare 
men också andra yrkeskategorier. Behovet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. Om övriga 
stadsområdesförvaltningar gör motsvarande bedömning borde rekryteringsinsatserna samordnas 
och ledas gemensamt. För att kunna rekrytera socialsekreterare i den omfattningen på dagens 
arbetsmarknad krävs ett professionellt och proaktivt rekryteringsstöd till verksamheterna. För att 
klara det, med nuvarande bedömning av utökad bemanning 2016, behöver stadsområdena samlat 
minst två heltidstjänster, eller motsvarande ekonomiska resurser om rekryteringstjänster köps 
från exempelvis HR-service eller Sociala resursförvaltningens bemanningsteam. Det blir en 
helårseffekt 2016 omfattande ca 1 000 000 kr inklusive sociala avgifter. 

Rekryteringsarbetet måste ske i nära samarbete med kommunikationsavdelningarna rörande 
marknadsföring och profilering, så även där behöver resurser tas i anspråk. Nära dialog med 
arbetsförmedlingen och eventuella andra aktörer är också nödvändig. 

HR-avdelningen inom Stadsområdesförvaltning Söder behöver ett resurstillskott med 200 tkr för 
att finansiera den prognostiserade befolkningsökningen. 

Ekonomi- och IT-avdelningen 

För att möta behovet av stöd till verksamheterna inom Stadsområdesförvaltning Söder på grund 
av den ökande befolkningen behöver avdelningen ett resurstillskott med 400 tkr. Behovet avser 
stöd från ekonomer, IT-personal samt stöd avseende lokalförsörjning. Här ingår också 
arbetsresurser för de krav som ställs från stadskontoret avseende inrapportering och redovisning 
av kostnader. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Till grund för denna reviderade nämndsbudget ligger Malmö stads kompletterande 
befolkningsprognos 2016-2019, vilken i sin tur baseras på Migrationsverkets prognos. Vidare vägs 
stadsområdesnämndens erfarenheter från det gångna året in i bedömningarna. 

Inledningsvis kan konstateras att en markant ökande befolkning bedöms få betydande 
konsekvenser för stadsområdesnämndens verksamheter, såväl på kort sikt som på längre sikt. De 
nästkommande två åren - 2017 och 2018 - förväntas konsekvenserna bli än tydligare. 

Samtidigt bör det poängteras att det bedömningsunderlag som är tillgängligt i skrivande stund är 
av övergripande karaktär och inte nedbrutet på stadsområdesnivå. Vidare är följderna av beslut 
fattade på riksnivå rörande flyktingmottagande, bland annat i form av restriktioner från och med 
början av januari 2016, i dagsläget inte kända. 

Sammantaget innebär detta svårigheter att göra träffsäkra bedömningar av konsekvenserna. 
Bedömningarna innehåller därför flera osäkerhetsfaktorer och redovisningen i denna reviderade 
budget bör ses mot bakgrund av detta. Det bör också leda till att nämnderna befrias från 
resultatansvar under 2016 vad avser merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. 

Antalet barn som kom ensamma till Sverige år 2015 översteg markant tidigare prognoser och har 
ställt stora krav på omställning av verksamheter inom Malmö stad. En sammantagen bedömning 
inför år 2016 är att antalet ensamkommande flyktingbarn kommer att fördubblas jämfört med år 
2015. 

I det korta perspektivet görs bedömningen att det är framförallt verksamhet inom 
områdesutveckling respektive individ- och familjeomsorg som kommer att påverkas av de 
demografiska förändringarna. I ett längre perspektiv kommer med stor sannolikhet även 
verksamheter inom vård och omsorg att i större omfattning påverkas av befolkningsökningen. 

Stadsområdesnämnderna har gemensamma principer för beräkning av merkostnaderna. Det 
förväntade antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg grundar 
sig på tidigare erfarenheter av befolkningsförändringar. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

Totalt Söder 53 929 -121 054 -67 125 

SUMMA 53 929 -121 054 -67 125 

3.1 Individ och familj 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

TOTALT (exkl. kostnader för hemlöshet) 45 706 -83 474 -37 768 

Hemlöshet 0 -16 927 -16 927 

SUMMA 45 706 -100 401 -54 695 
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Stadsområdesnämnd Söder bedömer att behov av ökade resurser för individ- och familjeomsorg 
är 37 768 tkr exklusive hemlösheten (inklusive 54 695 tkr). De ökade resurserna består av 
personella kostnader som motsvarar 36 årsarbetare samt övriga kostnader så som köpt vård mm. 
Se bifogad bilaga för detaljerad beskrivning. 

3.2 Vård och omsorg 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

SoL Hemtjänst 16 brukare 1 201 -1 601 -400 

SoL Särskilt boende 3 brukare 1 396 -1 862 -466 

SoL Korttidsplatser 0,5 årsplats 342 -456 -114 

0,5 tjänst Hemsjukvård, rehab 0 -335 -335 

LSS Pers ass/avlösare/ledsagare 9 brukare 3 919 -5 599 -1 680 

LSS Korttidshem 5 brukare 630 -900 -270 

LSS Hemvist 5 brukare 735 -1 050 -315 

1,0 tjänst LSS handläggare 0 -600 -600 

SUMMA 8 223 -12 403 -4 180 

Totalt begär vård och omsorg 4 180 tkr i ökat kommunbidrag 2016 på grund av fler asylsökande 
människor. Detta innebär att fler behöver stöd och service från vård och omsorg, både inom 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En del 
antas vara traumatiserade och i behov av hemsjukvård och annan omsorg trots en lägre ålder. 
Anhöriginvandringen kommer att påverka budgeten för 2017 och 2018. 

Beräkningarna baseras på en kompletterande befolkningsprognos från stadskontoret. 

3.3 Fritid och kultur 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

Behov av utökade resurser 0 -6 650 -6 650 

SUMMA 0 -6 650 -6 650 

Stadsområdesnämnd Söder bedömer att behov av ökade resurser för fritid och kultur är 
6 650 tkr. De personella resurserna motsvarar 13 årsarbetare (5 650 tkr) och återfinns i samtliga 
verksamheter som möter medborgarna samt övriga kostnader (1 000 tkr) som uppkommer i 
samband med den utökade verksamheten. 

3.4 Övrig och gemensam verksamhet 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

 0 -1 600 -1 600 

SUMMA 0 -1 600 -1 600 

Inom övrig verksamhet ingår staben. För att klara behovet av stöd från staben till verksamheterna 
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på grund av den uppkomma flyktingsituationen behövs ett resurstillskott med 1 600 tkr. Under 
avsnitt 2.5 finns detta beskrivit. 
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1 Mål 

Förändrade förutsättningar 
Ett stort antal asylsökande har anlänt till Sverige under den senaste tiden, varför Malmö stad har 
tagit fram en förnyad och reviderad befolkningsprognos. Förändringen mot tidigare prognos kan 
sammanfattas: 
• Totalt 33 000 nya invånare i Malmö 2016-2019 
• Ordinarie prognos skrivs upp med 62% eller med 3 100 nya invånare per år 
• Ökning med 8 250 i genomsnitt per år eller 2,6 % befolkningsökning per år 
• Av dessa är 12 500 utöver tidigare ordinarie befolkningsprognos 
• 357 000 Malmöbor 2019 

En markant ökande befolkning på kort tid kan generellt sett ställa stora krav på samhällets 
funktioner. Det planeringsunderlag som nu finns tillgängligt är dock övergripande. Den 
kompletterande befolkningsprognosen 2016-2019 är inte nedbruten på stadsområdesnivå. Utöver 
detta är utvecklingen under 2016, när det gäller behov av stöd och service, svårbedömd. 
Sammantaget påverkar detta stadsområdesnämndens möjligheter att bedöma konsekvenserna och 
att göra konkreta riskbedömningar. 

Mot bakgrund av de demografiska förändringarna görs här en översiktlig bedömning av om 
nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen påverkas av den nya situationen. 
Redogörelse, för på vilket sätt som verksamheterna i övrigt påverkas och behöver anpassas, görs 
under rubrik 2 och under rubrik 3 tydliggörs och framställs begäran om förändrat kommunbidrag 
till följd av förändrade och förväntade behov. 

Påverkan på måluppfyllelse 
Stadsområdesnämnden gör bedömningen att arbetet med att uppfylla nämndsmålen, uppnå 
målvärden och åtaganden, påverkas i olika grad. Förutsättningarna utgörs av en, i sina delar 
expanderande organisation, förändrade arbetssätt utifrån förändrade behov och möjligheten till 
utökad budgetram. 

Förvaltningen kommer att i samarbete med övriga stadsområden, sociala resursförvaltningen och 
andra förvaltningar och samarbetspartners, söka gemensamma och effektiva arbetssätt för att 
möta de ökade och förändrade kraven på service. 

Störst påverkan kommer att finnas på de kommunfullmäktigemål som berör Individ- och 
familjeomsorgen, där måluppfyllelse framförallt påverkas av möjligheten till utökad budget samt 
att kunna rekrytera medarbetare i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, 
antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas i olika omfattning. Det gäller framförallt avseende 
individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 
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1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Möjligheten att genomföra uppdraget bedöms att endast i liten grad komma att påverkas av 
flyktingsituation/befolkningsökning. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande 
arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning, men gäller framförallt 
avseende individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den 
utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning, men gäller framförallt 
avseende individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och 
inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och 
möjligheter och där mångfalden är en tillgång. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning, men gäller framförallt 
avseende individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska 
bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med 
inflytande över sin vardag och i samhället 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning. Nämnden bedömer 
trots detta att uppfyllelse av nämndsmål, målvärden och åtaganden som förut beslutats för 2016, 
inte i större omfattning kommer att påverkas. 
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1.5.2 Uppdrag - Stadsområdesnämnderna ges i uppdrag att se över samarbetet på 
förvaltningsnivå med syfte att identifiera uppgifter som kan göras effektivare 
och bättre tillsammans. Översynen av avgifter fortsätter. 

Möjligheten att genomföra uppdraget bedöms att endast i liten grad komma att påverkas av 
flyktingsituation/befolkningsökning. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning, men gäller framförallt 
avseende individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning. Nämnden bedömer 
trots detta att uppfyllelse av nämndsmål, målvärden och åtaganden som förut beslutats för 2016, 
inte i större omfattning kommer att påverkas. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Måluppfyllelsen inom målområdet kan påverkas negativt i olika omfattning, men gäller framförallt 
avseende individ och familjeomsorgen; uppfyllande av nämndsmål, målvärden för uppföljning av nämndsmål samt 
åtaganden, är beroende av möjlighet och tillgång till förstärkning av medarbetare med rätt kompetens. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika omfattning. Nämnden bedömer trots 
detta att uppfyllelse av nämndsmål, målvärden och åtaganden som förut beslutats för 2016, inte i 
större omfattning kommer att påverkas. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

På grund av omvärldssituationen, med ett stort flyktingmottagande och därmed prognostiserad 
befolkningsökning, kan arbetet med måluppfyllelsen inom målområdet påverkas negativt i olika 
omfattning. Nämnden bedömer trots detta att uppfyllelse av nämndsmål, målvärden och 
åtaganden som förut beslutats för 2016, inte i större omfattning kommer att påverkas. 
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1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Möjligheten att genomföra uppdraget bedöms att endast i liten grad komma att påverkas av 
flyktingsituation/befolkningsökning. 

1.9.3 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelsen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan 
spridas till fler myndighetssektioner. 

Möjligheten att genomföra uppdraget bedöms att endast i liten grad komma att påverkas av 
flyktingsituation/befolkningsökning. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska 
konsekvenser 

En markant ökande befolkning bedöms få betydande konsekvenser för stadsområdesnämndens 
verksamheter, såväl på kort sikt - år 2016 - som på längre sikt. De närmaste två efterföljande åren, 
2017 och 2018, förväntas konsekvenserna bli än tydligare. 

Det ska framhållas att det bedömningsunderlag som är tillgängligt i skrivande stund är av 
övergripande karaktär och inte nedbrutet på stadsområdesnivå. Vidare är följderna av beslut 
fattade på riksnivå rörande flyktingmottagande, bland annat i form av restriktioner från och med 
början av januari månad år 2016, i dagsläget inte kända. 

Sammantaget innebär detta svårigheter att göra träffsäkra bedömningar av konsekvenserna. 
Bedömningarna innehåller därför flera osäkerhetsfaktorer och redovisningen i denna reviderade 
budget bör ses mot bakgrund av detta. Det bör också leda till att nämnderna befrias från 
resultatansvar under 2016 vad avser merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. 

Stadsområdesförvaltningarnas verksamheter bedöms stå inför omfattande rekryteringsbehov för 
att möta det ökade behovet av kommunal service och myndighetsutövning. 

Individ och familjeomsorg 
Antal aktualiserade ensamkommande barn under helåret 2014 var 10 stycken. Under andra 
hälften av 2015 har SoF Väster tagit emot cirka 60 ensamkommande barn. Bedömningen är att 
tillströmningen fortsätter under 2016 och beräknas därför bli cirka 120 ensamkommande barn. 
Detta medför ett ökat tryck på en redan sedan tidigare ansträngd organisation. 

Det inträffar att de familjer som de ensamkommande barnen hänvisats till, inte alltid efter 
utredning bedöms vara lämpliga som familjehem. Socialtjänsten måste i dessa fall snabbt ordna 
andra boenden i en situation då det finns en sämre tillgång till familjehem. I allt större 
utsträckning är förvaltningen hänvisade till att engagera konsulentstödda familjehem till fördyrade 
kostnader. Insatser krävs avseende rekrytering, utredning och utbildning av fler familjehem. 

De personer som inte har barnomsorg eller saknar 25 % arbetsförmåga erhåller inte 
etableringsersättning utan hänvisas till ekonomiskt bistånd. Detta medför ett ökat antal ärenden 
på ekonomiskt bistånd. Därtill söker ett flertal familjer komplettering till sin etablering i form av 
ekonomiskt bistånd. 

Vård och omsorg 
Stadsområde Väster är en stadsdel med stor produktion av nybyggda bostäder, varför en större 
inflyttning förväntas. Den största ökningen av brukare väntas inom LSS-verksamheten som 
omfattar åldrarna 0-65 år. Speciellt anhöriginvandringen kommer att öka antalet LSS-ärenden. 

Den stora ökningen av innevånare i åldern 20-64 år kan komma att innebära nya brukare inom 
ramen för funktionshindrade SoL. Det är främst insatser inom hemtjänst, särskilt boende och 
korttidsvård som berörs. 

Områdesutveckling  
Avdelningen för områdesutveckling ansvarar för det förebyggande arbetet som bedrivs inom 
nämnden. Den förebyggande verksamheten, i samverkan med andra samhällsaktörer och 
idéburen sektor, kommer att vara en avgörande framgångsfaktor i att möta den betydande 
befolkningsökningen. En trygg miljö, kultur, tidig språkträning samt en meningsfull och aktiv 
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fritid minskar utanförskap och segregation och bidrar till att undvika betydligt mer kostsamma 
insatser som bygger på biståndsbedömning och myndighetsutövning. 

Arbetet med närdemokrati, stadsutveckling, trygghet och folkhälsa utgör områden som sannolikt 
kommer påverkas av en ökande befolkning. Avdelningen för områdesutveckling arbetar 
långsiktigt och systematiskt för ökad tillit och delaktighet i och till samhället, vilket framhålls som 
grundbultar i en fungerande demokrati och ett socialt hållbart samhälle. Stadsområdesnämndens 
mötesplatser utgör därmed en naturlig arena för integrationsarbete. 

Att använda teknik som komplement och stöd i möten med medborgarna ses som ett bra 
alternativ till integration och lärande. Olika former av modern teknik, media, datorer, 
informationsmaterial etcetera bedöms underlätta kommunikationen och vägen in i samhället. 
Antalet besökare på stadsområdesnämndens bibliotek och mötesplatser samt delaktighet i 
aktiviteter kommer således troligtvis att öka jämfört med tidigare. 

Gemensam service 
För att klara det ökade flyktingmottagandet 2016 bedömer stadsområdesnämnd Väster att 
verksamheten behöver en ökad bemanning. Behovet bedöms öka ytterligare år 2017 och 2018. 
Övriga stadsområdesförvaltningar gör motsvarande bedömning, varför rekrytering, 
kommunikation, lokal och IT-insatser bör samordnas för att möjliggöra en effektivare 
förvaltning. 

Merparten av de nya Malmöborna förväntas ha annat språk än svenska som förstaspråk. Detta 
ställer krav på kommunikationen. Med en stor inflyttning uppstår också ett högt 
informationstryck från allmänheten, med krav på snabb återkoppling om vad som händer i staden 
och i deras närområde. 

Den utökade verksamheten inom förvaltningen gör att många nya arbetsplatser måste anskaffas 
med fungerande IT- och telelösningar. De lokaler som finns för administration idag är inte 
tillräckliga och nya lokaler behöver förhyras och utrustas. 

2.1 Hemlöshet 

Ett ökat antal ensamkommande barn och ökad anhöriginvandringen medför ett ökat antal 
ärenden hos vuxenenheten. En redan existerande brist på bostäder, förväntas försvåra ytterligare, 
vilket medför att personer utan annan social problematik, står utan bostad (strukturell 
hemlöshet). Familjeåterföreningar kan betyda att en förut ensamboende får behov av större 
lägenhet, och kan komma att bli hänvisad akuta boenden i form av hotell, vandrarhem eller 
lägenhetshotell under lång tid. Då antalet boendeplatser i egen regi inom Malmö stads 
verksamheter är begränsat, beräknas ökningen medföra ökade kostnader för placering på externa 
boenden. 

Under 2016 uppskattas behovet av boende via socialtjänsten, till följd av flyktingströmmen, 
motsvara 35 årsplatser för anhöriginvandring. Tillskottet av kommunmottagna förväntas 
motsvara 1 600 individer under 2015 och 2016. En femtedel av dessa förväntas komma till 
stadsområdesförvaltning Väster. Totalt uppskattas behovet av akutboende motsvara 150 platser. 

Kostnaden för boende för personer med PUT (Permanent Uppehålls Tillstånd) och 
anhöriginvandringen uppskattas till cirka 17 925 tkr för den utökade befolkningen utöver tidigare 
tilldelat kommunbidrag för hemlöshet. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Individ och familjeomsorg 
Dygnskostnaden för ensamkommande barn som är placerade i externa HVB-boenden och 
institutioner, antas för en del placeringar överstiga statsbidragsersättningen från Migrationsverket. 
Under 2016 beräknas antalet externa årsplatser till 80 stycken. Merkostnaden för externa boenden 
uppskattas till 3 806 tkr. 

Migrationsverket förväntas ersätta stor del av kostnaderna för familjehem i olika former. I 
enlighet med försiktighetsprincipen har stadsområdesförvaltningarna enats om att beräkna 
statsbidragsersättning motsvarande 90 % av kostnaderna vilket medför en nettokostnad om cirka 
4 037 tkr. 

Det är oklart om statsbidragsersättning för öppenvård kan erhållas; i enlighet med 
försiktighetsprincipen medräknas därför ingen ersättning för öppenvård. Merkostnaden för 
öppenvård 2016 beräknas till 3 100 tkr. 

För att hantera administrationen inom IoF bedöms verksamheten vara i behov av en utökning 
om 21,0 befattningar. Personal- samt overhead-kostnader uppskattas till 11 688 tkr. För 
utredningskostnader erhålls stadsbidrag motsvarande ungefär 4 520 tkr under 2016. Det skall 
noteras att statsbidragsersättningen för utredningskostnader är en engångssumma; ytterligare 
ersättning för löpande utredningar erhålls inte. Merkostnaden för administrationen inom IoF 
uppskattas till 6 808 tkr under 2016, men förväntas bli högre under 2017 respektive 2018. 

För att hantera administrationen av hemlösheten bedöms IoF vara i behov av en utökning av 2,0 
tjänster varav 1,0 tjänst ska finansieras av nämnden. 

Vård och omsorg 
Vård och omsorg kommer främst att få brukare i yngre åldrar med behov av både SoL- och LSS-
insatser. Den stora befolkningsökningen i stadsområdet kommer främst att ske i Holma och 
Kroksbäcksområdet. En del krigsskadade antas vara i behov av hemsjukvård och annan omsorg 
trots en lägre ålder. Anhöriginvandringen kommer att påverka budgeten för 2017 och 2018. 

Områdesutvecklingen 
Områdesutvecklingen i Väster bedöms vara i behov av en förstärkning med 5,0 tjänster, 
fördelade på de två stadsbiblioteken samt Tygelsjö fritidsgård, Aktivitetshuset och Lyktan för att 
kunna tillgodose det ökade behovet av aktiviteter. 

Gemensam service 
Många av de nya Malmöborna har ett annat språk än svenska som förstaspråk. Därmed förväntas 
behovet av tolktjänster öka. IoF gör bedömningen att behovet under 2016 beräknas motsvara 
minst 1 000 tolktimmar. Behov av tolk kan även uppstå inom andra verksamheter. 

Stadsområdesförvaltningen behöver förstärka stabsfunktionerna med 2,4 tjänster för att möta ett 
ökat behov av stöd och service. Ett utökat samarbete både inom och mellan nämnderna kan ge 
ett mer effektivt arbetssätt vilket krävs för att kunna möta de nya utmaningarna. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 
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Benämning Statsbidragsintä
kt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat 

kommunbidrag 

Placeringar externa HVB, instution, SIS etc. 3 129 -7 283 -4 154 

Placeringar jourhem, familjehem, 
konsulentstötta jour-/familjehem 36 234 -40 260 -4 026 

IoF Öppenvård, 12400 h/år 0 -3 100 -3 100 

IoF Handläggning utökning 19,0 tjänster 4 520 -9 148 -4 628 

IoF Chef 1,5 tjänst 0 -1 000 -1 000 

IoF Lokal och inventarier 0 -1 680 -1 680 

Utökning 2,0 tjänster bibliotek 0 -1 100 -1 100 

Utökning 3,0 tjänster fritidsverksamhet 0 -1 650 -1 650 

Aktiviteter områdesutvecklingen 0 -1 000 -1 000 

Tolkkostnader, 360 kr/h 0 -500 -500 

Gemensam service 2,4 tjänst 0 -1 700 -1 700 

Hemtjänst 30 brukare, under 65 år 2 252 -3 002 -750 

Särskilt boende SoL 4 brukare under 65år 1 862 -2 482 -620 

Korttidsplatser SoL 1,0 plats under 65 år 684 -913 -229 

Hemsjukvård och rehab 1,0 tjänst 0 -700 -700 

Personlig assistans, ledsagning/avlösning 4 355 -6 220 -1 865 

Korttidshem LSS 1,0 plats 1 260 -1 800 -540 

Hemvist LSS 5,0 platser 735 -1 050 -315 

LSS handläggare 1,0 tjänst 0 -600 -600 

SUMMA 55 031 -85 188 -30 157 
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1 Mål 

Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under andra halvåret 2015 saknar motsvarighet i 
modern tid. Det ökade antalet asylsökande och kommunmottagna i Malmö kan få konsekvenser 
för tekniska nämndens möjligheter att uppnå sina egna mål och i förlängningen kommunfullmäk-
tigemålen. Det kan också få konsekvenser för verksamheten och nämndens ekonomi. Tekniska 
nämnden - fastighetskontoret har därför tagit fram en reviderad budget för 2016, som ska be-
handlas av tekniska nämnden den 20 januari och av kommunstyrelsen den 3 februari 2016. Den 
reviderade budgeten ska därefter beslutas av kommunfullmäktige den 3 mars 2016. 

Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäk-
tiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbe-
tar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. På grund av den kompletterande befolkningspro-
gnosen och till följd av ökat antal asylsökande och kommunmottagna kommer nämndernas ar-
bete med att nå kommunfullmäktiges mål och arbetet med att utföra de uppdrag som kommun-
fullmäktige givit nämnderna i 2016 års budget i varierande grad att påverkas. De tekniska nämn-
derna (TN, SBN, MN, SN) och dess förvaltningar kommer därför att utöka det samarbete som 
initierades under 2015 för att se till att gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfull-
mäktigemålen görs och att arbetet med nämndsgemensamma processer utvecklas. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Fastighetskontoret kan komma att behöva stärka arbetet med social hållbarhet ytterligare under 
2016 än vad som tidigare planerats, mot bakgrund av att befolkningen i Malmö förväntas växa 
kraftigare än vad som tidigare prognostiserats. Det kan bl.a. innebära att fler markreservationer 
och avtal (markanvisningsavtal, köpeavtal och tomträttsavtal) tecknas med sociala avtalsvillkor (i 
syfte att bl.a. främja sysselsättning) än vad som nämns i befintlig målstruktur. Avtalen kan också 
komma att tecknas i flera geografiska områden i staden än vad som nämns i befintlig struktur. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till tekniska nämnden – 
fastighetskontoret 2016 kommer inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Fastighetskontoret har ett åtagande att tillhandahålla mark för olika typer av verksamheter i enlig-
het med förslag till utbyggnadsstrategi för Malmö. 

En växande befolkning leder till ökat behov av arbetsplatser, vilket innebär att arbetet med att ta 
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fram mark för företagsetableringar blir än mer angeläget framöver. För 2016 föreslås dock tidi-
gare redovisade mål, målvärden och åtaganden behållas oförändrade vad gäller t ex försäljning av 
mark och planläggning av mark för särskilda verksamhetsområden. 

  

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Fastighetskontoret har ett åtagande att genomföra och implementera beslutad utvecklingsplan för 
att kunna leverera Lokalförsörjningsplan 2018-2027. För att detta utvecklingsarbete ska kunna 
genomföras som planerat behöver konsultstöd anlitas i större omfattning under 2016. Detta är en 
undanträngningseffekt till följd av den nya befolkningsprognosens konsekvenser och förändrade 
förutsättningar för den ordinarie verksamheten. 

Mål, målvärde och utvärdering av nämndsmål och åtagande förändras inte i övrigt av den nya 
befolkningsprognosen. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Tekniska nämnden antog 2015 inte något nämndsmål inom målområde 4, med motiveringen att 
förvaltningarna bidrar till målet indirekt genom övriga nämndsmål. Tekniska nämnden har plane-
rat att arbeta med målområdet under nämndens mål- och budgetkonferens i januari 2016, men på 
grund av befolkningstillväxten kan andra målområden behöva prioriteras. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Fastighetskontoret har åtagit sig att samarbeta med fastighetsägare avseende anskaffning av lä-
genheter till socialtjänstens olika behov. Det omfattar både övergångs- och genomgångslägenhet-
er. Den nya befolkningsprognosen ger ett ökat tryck på en bostadsmarknad som redan är i oba-
lans. Fastighetskontoret bedömer att möjligheten att öka antalet nyanskaffade lägenheter till soci-
altjänsten med nuvarande förutsättningar som marginell. För att möta den nya befolkningsprog-
nosens behov föreslås ett antal åtgärder, se vidare under avsnitt 2 för utveckling av resonemanget. 

Sammantaget bedömer fastighetskontoret att lägenhetsenheten behöver förstärkas med en tjänst 
för att möta de nya behoven. 

Mål, målvärde och utvärdering av nämndsmål och åtagande förändras inte i övrigt av den nya 
befolkningsprognosen. 
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1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Tekniska nämnden har formulerat ett nämndsmål som är kopplat till kommunfullmäktigemål 6. 
Detta nämndsmål riktar sig endast till gatukontoret. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för fastighetskontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kan mål och åtaganden påverkas på längre sikt. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Bostadsbyggande 

Tidigare redovisade mål, målvärden och åtaganden bygger dels på tidigare befolkningsprognos 
om 5 000 fler invånare per år, dels på rådande förutsättning att bostadsbyggandet är marknadsba-
serat. Utifrån detta har åtagandet att tillhandahålla byggklar kommunal mark för minst 1 500 nya 
bostäder per år formulerats. Vidare har bedömning gjorts att det under 2016 kommer att påbörjas 
ca 1 000 nya bostäder på mark tillhandahållen genom fastighetskontorets exploateringsprojekt. 

Med den nya befolkningsprognosen som utgångspunkt föreslår fastighetskontoret dels aktiviteter 
för att om möjligt tidigarelägga byggstarter i befintliga projekt, dels att identifiera och initiera ex-
ploateringsprojekt som möjliggör ett ökat framtida bostadsbyggande. Under avsnitt 2.1 redovisas 
en komplett förteckning på insatser fastighetskontoret föreslår i syfte att öka bostadsbyggandet. 

Det kan konstateras att med rådande förutsättningar, d v s med ett marknadsbaserat bostadsbyg-
gande, har de senaste åren maximalt ca 2 000 nya bostäder påbörjats för ett enskilt år. Om voly-
men ska kunna ökas till 4 000 nya bostäder per år måste förutsättningar skapas för bostadsbyg-
gande på annat än marknadens villkor. Som en del häri måste metoder utvecklas som möjliggör 
bostadsbyggande för betalningssvagare grupper. 

För 2016 föreslås tidigare redovisade mål, målvärden och åtaganden behållas. För 2017 och de 
kommande åren föreslås mål och insatser diskuteras i samband med tekniska nämndens budget-
konferens den 21-22 januari 2016. 

Under 2016 behövs resursförstärkning på exploateringsavdelningen för att möjliggöra ökat bo-
stadsbyggande dels i exploateringsprojekten på kommunens mark, dels på privat mark genom 
tecknande av ramavtal/exploateringsavtal. 
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Bostäder för ankommande flyktingbarn 

Enligt en helt ny beställning, som inkommit till fastighetskontoret i slutet av december 2015, från 
sociala resursförvaltningen, behövs drygt 40 nya PUT-boenden med varierande storlek och funkt-
ion under 2016 för att möta behovet av 903 platser i för ensamkommande barn. Se vidare under 
avsnitt 2 för en utveckling av resonemanget. 

Fastighetskontoret genom LiMa behöver tillsätta en ny heltidstjänst för att klara av detta uppdrag 
som är en direkt konsekvens av den nya befolkningsprognosen och de nya planeringsförutsätt-
ningarna. 

För att klara behovet av ca 40 gruppboenden för ensamkommande flyktingbarn under 2016 be-
hövs resursförstärkning även på exploateringsavdelningen. 

Kommunal service  

I takt med att befolkningen ökar, inte bara mycket utan även på kort tid, kommer alla kommunala 
verksamheter växa och därmed finns det ett snabbt ökande behov av nya lokaler för de kommu-
nala verksamheterna. För att klara av att möta dessa nya lokalbehov kommer staden inte bara 
behöva bygga i egen regi utan även förhyra och troligtvis hitta temporära lösningar för att möta 
den nya befolkningsökningens behov av kommunal service. Fritidsverksamheten bör speciellt 
nämnas eftersom den är utrymmeskrävande och får inte glömmas bort i den fysiska planeringen 
av staden i tidiga skeden. I avsnitt 2 utvecklas resonemanget för grundskolan, förskolan, LSS-
boenden vidare. 

För att klara behovet av 26 nya grundskolor de kommande 4 åren och därutöver behovet av nya 
förskolor behövs resursförstärkning på exploateringsavdelningen. 

  

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Arbetet med att uppmuntra byggherrarna till höga miljöambitioner kan på sikt bli svårare om 
volym prioriteras före kvalitet. Stadsbyggnadskontorets arbete med att utarbeta en ny strategi för 
att stimulera hållbart byggande bör inte bli påverkat, däremot kan användningen av strategin på-
verkas. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för fastighetskontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kan mål och åtaganden påverkas på längre sikt. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till tekniska nämnden – 
fastighetskontoret 2016 kommer inte att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 
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1.10 Verksamhetsspecifika mål  

1.10.1 Tekniska nämndens mål - Kommunens markinnehav ska användas till Mal-
mös utveckling och bidra till att stärka stadens ekonomi. 

Stadens markinnehav är en förutsättning för att kommunen ska kunna vara drivande i utbyggna-
den av bostadsområden och verksamhetsområden som ska ge Malmö fler arbetsplatser. Kom-
munen har ett stort markinnehav men ägandet inom den bebyggda staden är begränsat. Här an-
vänds kommunens mark för skilda ändamål som upplåts med tomträtt eller arrende alternativt är 
planlagd för skolor eller allmän plats. Med den nya befolkningsprognosen och kraven på ännu 
fler bostäder och kommunal service, uppkommer frågan om vilken markanvändning som ska 
prioriteras: Kan t ex grönområden, fritidsområden, odlingsområden och parkeringsområden till 
viss del tas i anspråk för nya bostäder, gruppboende, skolor och förskolor? 

Denna frågeställning måste belysas under 2016 parallellt med en fördjupad analys av om möjlig-
heterna att förvärva ytterligare mark innanför Yttre Ringvägen. 

En särskild markgrupp bildas inom fastighetskontoret med uppdrag att inventera och föreslå 
mark möjlig för ytterligare bostäder och kommunal service. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

FASTIGHETSKONTORETS VERKSAMHETER PÅVERKAS AV FLYKTINGMOT-
TAGANDE OCH NYA BEFOLKNINGSPROGNOSER 

Den reviderade budgeten syftar till att fånga upp hur nämndernas verksamheter påverkas under 
2016 och vad det kan få för konsekvenser för måluppfyllelsen och ekonomin. 

För fastighetskontoret innebär de nya förutsättningarna att verksamheten både kortsiktigt och 
långsiktigt behöver: förstärkas resursmässigt, omprioritera, utveckla samarbetsformer och snabba 
upp processer för att kunna leverera lokaler och byggklar mark i snabbare takt för bostäder, till-
fälliga bostäder, grundskolor, förskolor och PUT-boenden. 

Den resursmässiga förstärkningen omfattar kvalificerade tjänster och även konsultstöd som ska 
destineras till lokalförsörjning, anskaffning av sociala lägenheter samt de tidiga skedena i exploa-
teringsprocessen. Behovet uppstår redan nu men eftersom både exploatering och lokalförsörjning 
är komplexa processer är det är inte tillfälliga resurser 2016, utan förstärkningar från och med 
2016. 

Om den nu aktuella befolkningsprognosen även ska gälla inför budget 2017, med investerings-
plan t o m 2022, kommer de långsiktiga konsekvenserna att belysas ytterligare i budgetskrivelsen 
för 2017. 

  

ÖKAD BEFOLKNING KRÄVER FLER BOSTÄDER I SNABBARE TAKT 

Bostadsbyggandet i ett nationellt perspektiv 

Bostadsbyggandet i Sverige är sedan länge marknadsstyrt. Den ökande bostadsbristen i storstads-
regionerna har haft olika anledning. I framförallt Stockholm har flaskhalsen varit brist på planlagd 
mark. I Malmö har flaskhalsen istället varit befolkningens svaga ekonomiska förutsättningar och 
därmed bristande förmåga att efterfråga nya bostäder. Gapet mellan den marknadsmässigt be-
tingade nyproduktionen och behovet av nya bostäder har ständigt växt. 

För att stimulera byggande av nya bostäder har regeringen under 2015 föreslagit ett investerings-
stöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödets förvän-
tade konsekvenser för bostadsbyggandet har diskuterats och olika bedömningar av dess effekter 
på nyproduktionen har gjorts. 

Boverket uppskattar att det finns en växande grupp på uppemot 900 000 hushåll – nyanlända 
inkluderat – i Sverige som har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror på grund av sina låga 
inkomster. Utifrån detta har Boverket föreslagit en satsning på billiga bostäder speciellt riktade till 
svagare grupper. Modeller för s k ”social housing” finns i andra länder, bl a Storbritannien, men 
har hittills varit ifrågasatta i Sverige. 

Bostadsbyggandet i Malmö 

I Malmö har marknaden i genomsnitt producerat 1 200 – 1 300 nya bostäder per år de senaste 
åren. Som mest har byggstartats något mer än ca 2 000 nya bostäder ett enskilt år. Under inget år 



216 Bihang 2016   Nr 803

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret, Reviderad budget 2016 9(17) 

har bostadsbyggandet svarat upp mot befolkningsutvecklingen. I genomsnitt har ungefär hälften 
av nyproduktionen skett på privat mark och hälften på kommunal mark som tillhandahållits ge-
nom fastighetskontorets exploateringsprojekt. 

Fastighetskontoret har haft som åtagande att byggklar kommunal mark ska finnas som möjliggör 
byggstart av minst 1 500 nya bostäder per år. Detta har hittills bedömts som tillräckligt mot bak-
grund av tidigare befolkningsprognos (5 000 nya Malmöbor per år, i genomsnitt två personer per 
bostad d v s behov av 2 500 nya bostäder, 50% av bostadsbyggandet d v s 1 250 nya bostäder på 
kommunal mark tillhandahållen genom fastighetskontorets exploateringsprojekt). Åtagandet om 
byggklar mark för minst 1 500 nya bostäder på kommunal mark har uppfyllts varje år och be-
döms kunna uppfyllas även de kommande åren. För 2016 har fastighetskontoret gjort bedöm-
ningen att ca 1 000 nya bostäder kommer att påbörjas i exploateringsprojekten på kommunal 
mark, utifrån nuvarande principer om marknadsstyrt byggande. 

Fastighetskontoret har vidare haft som åtagande att minst 50% av nyproduktionen ska avse hy-
resrätter och att fastighetskontoret ska verka för att MKB tilldelas mark för byggande av bostä-
der, som bidrar till uppfyllandet av MKBs nyproduktionsplaner. 

Fastighetskontoret har även en viktig uppgift i att ta fram mark för den kommunala service (sko-
lor, förskolor etc) som en växande befolkning har behov av. 

Ett tredje fokusområde för fastighetskontorets exploateringsverksamhet är att ta fram mark för 
företagsetableringar, som leder till fler arbetsplatser och ökad sysselsättning. 

Behov av bostäder och kommunal service i Malmö utifrån reviderad befolkningsprognos 

Utifrån den reviderade befolkningsprognosen har följande behov för åren 2016-2019 nämnts av 
kommunstyrelsens ordförande: 

 4 000 nya bostäder per år 
 30-40 boenden för anvisade barn och barn med PUT, permanent uppehållstillstånd, un-

der 2016 
 26 nya grundskolor 
 samt ett stort antal förskolor 

Förändringarna i förhållande till tidigare prognoser är så stora att en genomgripande översyn av 
förutsättningarna för Malmös bostadsförsörjningsarbete bör göras. 

Utmaningarna i att tillgodose de ökade behoven av bostäder och kommunal service är så stora, se 
nedan, att en risk- och konsekvensanalys bör göras för att belysa konsekvenser av att behoven 
bara till begränsad del kommer att kunna tillgodoses. 

Utmaningar i att tillgodose den växande befolkningens behov 

Med nuvarande marknadsmässiga efterfrågan på max ca 2 000 nya bostäder per år blir den avgö-
rande frågan hur förutsättningar kan skapas för att möjliggöra byggande av ytterligare ca 2 000 
nya bostäder per år. För vilka ska de tillkommande bostäderna byggas? Vem ska bygga dem? Hur 
ska finansieringen ske osv? Det är för kommunens bostadsförsörjningsarbete helt avgörande att 
dessa frågor får ett svar. 

Enligt nuvarande översiktsplan för Malmö ska staden växa i huvudsak inåt genom omvandling 
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och förtätning. Av erfarenhet är bostadsbyggande i förtätningsprojekt tidskrävande, vilket kan 
komma i konflikt med kravet på att snabbt fördubbla volymen i bostadsbyggandet. Alternativet är 
volymbyggande genom nyexploatering, vilket kan komma i konflikt med översiktsplanens intent-
ioner, i synnerhet om det sker i stadens ytterområden. 

I princip är tillgången på kommunal mark i den bebyggda staden som snabbt kan tas i anspråk för 
annat ändamål mycket begränsad. Frågan uppkommer ofrånkomligen om vilken användning som 
ska prioriteras: Kan t ex grönområden, fritidsområden, odlingsområden och parkeringsområden 
till viss del tas i anspråk för nya bostäder, gruppboende, skolor och förskolor? 

Tiden från det att detaljplanearbete påbörjas till dess att inflyttning i nya bostäder kan ske är 
minst 4-6 år, ofta längre. Det innebär att inflyttning i nya projekt som initieras 2016 kan ske tidig-
ast 2020. 

För utökad kommunal service i den bebyggda staden kommer omfattande markförvärv att be-
höva göras, vilket tar tid och innebär stort kommunalt investeringsbehov. 

Fler arbetsplatser och ökad sysselsättning är nödvändigt – och måste högprioriteras – i perspektiv 
av en kraftigt ökad befolkning. Inte minst behövs arbetsplatser som vänder sig till nya Malmöbor 
med låg utbildningsnivå. 

Arbetet med att ta fram mark för nya bostäder, företagsetableringar och kommunal service bed-
rivs i huvudsak på fastighetskontorets exploateringsavdelning, som f n har ca 20 medarbetare, 
varav ungefär hälften arbetar med bostadsexploatering. Ett fördubblat bostadsbyggande kan 
medföra väsentligt ökad resursåtgång i exploateringsverksamheten med behov av i storleksord-
ningen ca 10 nya tjänster. Det skulle innebära en stor utmaning att rekrytera erforderlig kompe-
tens i den omfattningen samtidigt som plats för nya medarbetare inte finns i fastighetskontorets 
nuvarande lokaler. 

Tekniska nämndens ökade driftkostnadskonsekvenser för utbyggnad av nya bostads- och verk-
samhetsområden, på kommunal respektive privat mark, uppskattas till ca 15+7 mkr i genomsnitt 
per år (fk+gk) relaterad till max ca 2 000 nya bostäder per år. Om staden ska växa i fördubblad 
takt med 4 000 nya bostäder per år kan man uppskatta att detta leder till ökade driftkostnader för 
tekniska nämnden om det dubbla, alltså ca 30 + 14 mkr per år (fk+gk). 

Insatser 2016 för att öka bostadsbyggandet och i övrigt tillgodose den växande befolk-
ningens behov 

Fastighetskontoret har ett grundläggande uppdrag att ta fram mark för bostadsbyggande, fler 
arbetsplatser och för kommunal service. För 2016 föreslår fastighetskontoret nedanstående insat-
ser med anledning av den ökade befolkningsprognosen. Det bör understrykas att dessa insatser 
inte kommer att vara tillräckliga för att nå volymen 4 000 nya bostäder per år. För att nå denna 
nivå måste förutsättningar skapas för bostadsbyggande på annat än marknadens villkor. Som en 
del häri måste metoder utvecklas som möjliggör bostadsbyggande för betalningssvagare grupper. 

Insatser för att kortsiktigt öka bostadsbyggandet 

 Marknadens aktörer bearbetas kontinuerligt i olika sammanhang i syfte att öka bostads-
byggandet. 

 Byggrätter för nya bostäder i befintliga detaljplaner på kommunens mark inventeras och 
särskilda åtgärder vidtas för att om möjligt påskynda byggstart av dessa. 
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 En översyn av fastighetskontorets exploateringsprojekt för nya bostäder görs i syfte att 
uppnå tidigare byggstart och om möjligt fler bostäder. 

 MKB tilldelas under 2016 mark för minst 400 nya bostäder genom markreservationer 
och/eller markanvisningsavtal som underställs tekniska nämnden för beslut. 

 Ökade insatser för att möjliggöra bostadsbyggande på privat mark genom tecknande av 
ramavtal/exploateringsavtal inför antagande av nya detaljplaner. 

Insatser för att långsiktigt öka bostadsbyggandet 

 En särskild markgrupp inrättas inom förvaltningen med uppgift att inventera och föreslå 
mark för nya bostäder och kommunal service. 

 Nya exploateringsprojekt föreslås och initieras i syfte att öka bostadsbyggandet. Hög ex-
ploateringsgrad prioriteras. 

 Möjligheten till byggandet av nya bostäder med lägre produktionskostnader, t ex SABO-
hus och Bo Klok tas tillvara i samband med nya markanvisningar. 

 Behovet av ökat bostadsbyggande ägnas särskilt fokus i översynen av kommunens mar-
kanvisningspolicy, som påbörjades under 2015 och kommer att slutföras under 2016. 

 Krav på att byggherren accepterar försörjningsstöd som inkomst övervägs i samband 
med nya markanvisningar för bostäder. 

 Kommunens markprissättning ses över i syfte att verka för ökat bostadsbyggande. Enligt 
kommunallagen och EU:s statsstödsregler är kommunerna bundna av att sälja till mark-
nadspris. I samband med tomträttsupplåtelse finns däremot möjlighet att reducera 
tomträttsavgälden, vilket har gjorts de senaste åren i syfte att stimulera nyproduktion av 
bostäder med hyresrätt. 

 Samarbetet mellan fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret intensifieras i syfte att 
gemensamt verka för ökat bostadsbyggande. 

Insatser för att tillgodose behovet av fler arbetsplatser 

 Exploateringsprojekt med syfte att möjliggöra fler arbetsplatser (t ex genom nya kontor-
setableringar och etableringar i verksamhetsområden) intensifieras. Särskilt viktigt är att 
nya detaljplaner för verksamhetsområden som t ex Fortuna Hemgården tas fram. 

Insatser för att tillgodose ökat behov av kommunal service 

 Fastighetskontoret medverkar i samband med framtagande av mark för gruppboenden 
etc. 

 Fastighetskontoret medverkar i samband med framtagande av mark för nya skolor och 
förskolor. 

 Fastighetskontoret ska genom förvärv tillföra ny mark som ger möjlighet för utveckling 
av staden enligt översiktsplanen för Malmö. Ett förslag till förvärvsplan för kända behov, 
som t ex kommunal service, tas fram. 

Insatser 2017 och framåt för att öka bostadsbyggandet och i övrigt tillgodose den växande 
befolkningens behov 

För 2017 och de kommande åren kommer förvaltningens insatser att diskuteras i samband med 
tekniska nämndens budgetkonferens den 21-22 januari 2016. 
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BEFOLKNINGSPROGNOSENS KONSEKVENSER FÖR BEHOVET AV SOCIALA 
LÄGENHETER 

I Hemlöshetsräkningen från nov 2015 uppskattade socialtjänsten att det fanns 166 hushåll som 
var i behov av en lägenhet med stöd. Denna grupp är socialtjänstens och lägenhetsenhetens pri-
mära ansvar. 

Antalet hemlösa som sökt bistånd från socialtjänsten vid tidpunkten var drygt 1300 personer. 
65% av de hemlösa var hemlösa av strukturella skäl, dvs de har ingen egen problematik men sak-
nar ekonomiska förutsättningar att lösa sin boendesituation. Trots att dessa inte är socialtjänstens 
huvudsakliga ansvar, tvingas stadsområdena att bevilja ett boendebistånd om det finns barn i 
familjerna. Detta innebär att de vuxna utan hemmavarande barn som har en social problematik 
prioriteras lägre. Det sker alltså en undanträngning då resurserna är begränsade. 

Den nya befolkningsprognosen innebär ett ökat tryck på en bostadsmarknad som redan är i oba-
lans. För stadens vidkommande innebär detta att en del av de nya invånarna som inte kan finna 
boende på egen hand kommer behöva vända sig till socialtjänsten. Fastighetskontoret bedömer 
att möjligheten att öka antalet nyanskaffade lägenheter till socialtjänsten med nuvarande förut-
sättningar som marginell. En möjlighet kan dock vara att fastighetskontoret genom lägenhetsen-
heten tillsammans med socialtjänsten ökar fokus och resurser för att öka övertagen av de redan 
inhyrda lägenheterna. En del fastighetsägare anser nämligen att de inte vill lämna fler lägenheter 
till socialtjänsten då övertagen inte fungerar, men om övertagen kan öka, ökar också möjligheter-
na att få tillgång till nya lägenheter. Både socialtjänsten och lägenhetsenheten skulle tillsammans 
kunna öka övertagen om personella resurser tillförs och prioriteras inom båda verksamheterna. 

Med största sannolikhet kommer även behovet av nya genomgångsboenden öka i staden till följd 
av den nya befolkningsprognosen och dessa avtal förvaltas av lägenhetsenheten. Genomgångslä-
genheter är betydligt mer resurskrävande än övergångslägenheter avseende förvaltningen av avta-
len/lägenheterna. 

Fastighetskontoret bedömer att det finns en risk, en undanträngningseffekt, i anskaffningen av 
övergångs- och genomgångslägenheter till hemlösa till följd av fokusering på kommunens åta-
gande för transit- och anvisnings/PUT-boenden för ensamkommande barn. 

Fastighetskontoret har därtill fått i uppdrag av stadskontoret att framställa ett önskemål till MKB 
Fastighets AB om att under året erhålla fler lägenheter än avtalat och att dessa ska prioriteras för 
barnfamiljer som bor i dyra och dåliga boendelösningar, i likhet med den omprioritering som 
genomfördes under 2014-2015 avseende 100 "extra" lägenheter. 

Fastighetskontoret bedömer att lägenhetsenheten behöver förstärkas med en tjänst för att möta 
den nya befolkningsprognosens konsekvenser för att öka övertagstakten, teckna och förvalta 
ytterligare avtal med MKB samt teckna och förvalta avtal till följd av den väntade utbyggnaden av 
genomgångsboenden. 

  

BEFOLKNINGSPROGNOSENS KONSEKVENSER FÖR BEHOVET AV KOMMU-
NAL SERVICE 

Grundskola 

Fastighetskontoret bedömer att den nya befolkningsprognosen (inkl. asyl) ger ett behov av ca 20 
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nya skolor (överslagsmässigt har 600 elever/skola använts) fram till 2019. För grundskoleutbygg-
naden finns det idag i 10 årsperspektivet planeringsberedskap för 24 nya grundskolor. Fem skolor 
är i olika faser i genomförandeskedet och finns upptagna i investeringsbudgeten. Ett femtontal 
grundskolor ligger i "detaljplaneskedet" och är således pågående något tidigare i planeringspro-
cessen. Slutligen finns fem grundskolor i planeringsskedet "fördjupad översiktsplan" och dessa 
har således en längre startsträcka då FÖP:arna inte är antagna och detaljplanerna inte är påbör-
jade. Under inledningen av 2016 kommer en genomgång göras för att se vilka möjligheter den 
befintliga planering innehåller för att klara en tempoväxling eller om andra alternativa lösningar 
måste tillskapas. 

Bedömningen är att fastighetskontoret klarar detta uppdrag inom ramen för befintlig bemanning 
(under förutsättning att tillgängliga och avsatta resurser inte omdirigeras/omprioriteras till annan 
verksamhet). 

Förskola 

Den nya befolkningsprognosen (inkl asyl) pekar på att behovet av nya förskoleplatser ökar från 
ca 1400 till ca 2400 fram till 2019. Det är en ökning med 70 % i förhållande till den tidigare pla-
neringen. Det finns ett stort antal förskolor i de olika planeringsfaserna och precis som för 
grundskolan behövs under inledningen av 2016 en genomgång göras för att se vilka möjligheter 
den befintliga planeringen innehåller för att klara en tempoväxling eller om andra alternativa lös-
ningar måste tillskapas. Generellt sett kan konstateras att större enheter måste genomföras där så 
är möjligt och pragmatiska lösningar gällande t. ex. utemiljöerna behöver tillämpas för att behovet 
ska kunna mötas. 

Bedömningen är att fastighetskontoret klarar detta uppdrag inom ramen för befintlig bemanning 
(under förutsättning att tillgängliga och avsatta resurser inte omdirigeras/omprioriteras till annan 
verksamhet). 

LSS-boenden 

Fastighetskontoret varslar om att även behovet av LSS-boenden ökar till följd av en så stor be-
folkningsökning som nu prognostiseras. Det betyder att den nya befolkningsprognosen även ge-
nererar ett större behov av LSS fram till 2019 än vad som tidigare planerats för. Under inledning-
en av 2016 kommer en genomgång göras för att se vilka möjligheter den befintliga planeringen 
innehåller för att klara en snabbare utbyggnad. 

Bedömningen är att fastighetskontoret klarar detta uppdrag inom ramen för befintlig bemanning 
(under förutsättning att tillgängliga och avsatta resurser inte omdirigeras/omprioriteras till annan 
verksamhet). 

PUT-boenden (Permanent UppehållsTillstånd) 

Antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige för att söka asyl har ökat kraftigt under 
innevarande år. Migrationsverket uppskattar att behovet av platser för asylsökande ensamkom-
mande barn kommer uppgå till 40 000 asylplatser under 2016, varav Malmö stads andel kommer 
att uppgå till 903. Uppskattningsvis skulle 903 anvisningsplatser innebära att cirka 20 barn blir 
anvisade till Malmö varje vecka. 

Inför 2016 finns det därmed ett behov av att utöka verksamheten med ytterligare boenden förde-
lade på a) mindre HVB-hem, b) större HVB-hem samt c) stödboenden. Då barnen beräknas bo 
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permanent i HVB-hem alternativt stödboende i 3 – 9 år finns det behov för hållbara lösningar 
och för att integrationsarbete skall kunna bedrivas behöver Malmö stads stadigvarande boende 
placeras inom alla stadsområden. Dessutom bör inte mer än maximalt tre boende finnas inom 
samma område/tomt. Enligt den beställning som inkommit till fastighetskontoret i slutet av de-
cember 2015 från sociala resursförvaltningen behövs drygt 40 nya PUT-boenden med varierande 
storlek och funktion. 

PUT-boenden ska inte förväxlas med transitboenden. Det finns sedan tidigare ett uppdrag att 
skapa 1000 transitplatser för ensamkommande barn. Ett uppdrag som serviceförvaltningen fått 
och som stadsfastigheter genomför i samarbete med andra förvaltningar, däribland fastighetskon-
toret. 

Fastighetskontoret genom LiMa behöver tillsätta en ny heltidstjänst för att klara av detta uppdrag 
som är en direkt konsekvens av den nya befolkningsprognosen och de nya planeringsförutsätt-
ningarna. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 2016 OCH DÄREFTER 

Nya tjänster 

Som framgår inledningsvis måste exploateringsavdelningen och lokalförsörjningsavdelningen 
förstärkas resursmässigt om utbyggnadstakten för bostadsbyggandet och den kommunala ser-
vicen ska fördubblas utifrån den senaste befolkningsprognosen. 

Initialt, d v s 2016, är det 5 nya tjänster som behöver rekryteras som förstärkning. 

1,0 lokalförsörjare för anskaffning av lokaler för PUT-boenden med 900 platser, PUT= perma-
nent uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn. 

1,0 lägenhetsförvaltare för anskaffning av ytterligare lgh [SK1] för sociala boenden. 

1,,0 exploateringsingenjörer/projektledare för bostäder på både kommunal och privat mark med 
exploateringsavtal. 

1,0 exploateringsingenjör/projektledare för mark till kommunal service; PUT-boenden och 
grundskolor. 

1,0 utredare/samordnare för att göra mark åtkomlig för tillfälliga bostäder och tidigarelagd explo-
atering. 

Övriga kostnader och utgifter 

Tillfällig förstärkning genom konsultstöd i lokalförsörjningsprocessen, 500 tkr. 

Att redan nu uppskatta andra kostnader och utgifter, t ex marksanering, avveckling av befintliga 
markavtal mm, som de nya förutsättningarna kan ge upphov till 2016 är omöjligt. Fastighetskon-
toret kommer att rapportera det i uppföljningen under året och även belysa det i budgetskrivelsen 
för 2017. 

Kraftig ökning av driftkonsekvenserna för tekniska nämnden t f a stadens utbyggnad och 
exploatering 
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Uppenbart är dock att på sikt kommer ett fördubblat bostadsbyggande att leda till driftkonse-
kvenser för tekniska nämndens drift och skötsel av stadens utbyggnad som vida överstiger de 
ramar nämnden har att anpassa sig till enligt gällande budget 2016 och flerårsplan 2017-2021, 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Investeringar 

Vår bedömning är att investeringarna inte kommer att överstiga budgeten för 2016. Däremot 
kommer flerårsplanen att förändras och beaktas i budgetskrivelsen för 2017. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Fastighetskontoret bedömer att 5 tjänster behövs initialt till att förstärka organisationen för att 
uppnå både kortsiktiga och långsiktiga resultat och leveranser av avtal, lokaler, byggklar mark för 
bostäder mm. Undanträngningseffekten för lägenhetsenheten och LiMa har visat sig redan hös-
ten 2015 och som framgår av avsnitt 2 har detta lett till behov av en extra förvaltare och en extra 
lokalförsörjare. 

Nya tjänster och övriga kostnader 

Som framgår inledningsvis måste exploateringsavdelningen och lokalförsörjningsavdelningen 
förstärkas resursmässigt om utbyggnadstakten för bostadsbyggandet och den kommunala ser-
vicen ska fördubblas utifrån den senaste befolkningsprognosen. 

Initialt, d v s 2016, är det 5 nya tjänster som behöver rekryteras som förstärkning. 

1,0 lokalförsörjare för anskaffning av lokaler för PUT-boenden med 900 platser, PUT= perma-
nent uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn. 

1,0 lägenhetsförvaltare för anskaffning av ytterligare lägenheter för sociala boenden. 

1,,0 exploateringsingenjörer/projektledare för bostäder på både kommunal och privat mark med 
exploateringsavtal. 

1,0 exploateringsingenjör/projektledare för mark till kommunal service; PUT-boenden och 
grundskolor. 

1,0 utredare/samordnare för att göra mark åtkomlig för tillfälliga bostäder och tidigarelagd explo-
atering. 

Övriga kostnader och utgifter 

Tillfällig förstärkning genom konsultstöd i lokalförsörjningsprocessen, 500 tkr. 

Att redan nu uppskatta andra kostnader och utgifter, t ex marksanering, avveckling av befintliga 
markavtal mm, som de nya förutsättningarna kan ge upphov till 2016 är omöjligt. Fastighetskon-
toret kommer att rapportera det i uppföljningen under året och även belysa det i budgetskrivelsen 
för 2017. 

  

  

  

  

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 
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Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Förstärkning med fem tjänster, bemannade fr o 
m andra halvåret  -1 700 -1 700 

Konsultstöd LiMa  -500 -500 

SUMMA  -2 200 -2 200 
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1 Mål 

Tekniska nämnden, gatukontoret, gör bedömningen att arbetet med nämndens mål kan komma 
att påverkas redan under 2016 då den kompletterande befolkningsprognosen kan innebära att 
personal och resurser måste styras om till andra målområden och verksamheter än planerat. På 
sikt kan också övriga nämnders förändringar och prioriteringar komma att påverka nämndens 
formulering av mål och uppföljningar. Tekniska nämnden, gatukontoret, gör bedömningen att 
det inom förvaltningens ansvar inryms ett flertal ansvarsområden som påverkas av den föränd-
rade befolkningsprognosen.Tekniska nämnden, gatukontoret, begär därför utökad ram för att 
kunna anställa fler för deltagandet i detaljplanearbete och remisshantering av såväl detaljplaner 
som bygglov för att klara det ökade skol- och bostadsbyggandet. 

Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäk-
tiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbe-
tar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. På grund av den kompletterande befolkningspro-
gnosen och till följd av ökat antal asylsökande och kommunmottagna kommer nämndernas ar-
bete med att nå kommunfullmäktiges mål och arbetet med att utföra de uppdrag som kommun-
fullmäktige givit nämnderna i 2016 års budget i varierande grad att påverkas. De tekniska nämn-
derna (TN, SBN, MN, SN) och dess förvaltningar kommer därför att utöka det samarbete som 
initierades under 2015 för att tillse att gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfull-
mäktigemålen görs och att arbetet med nämndsgemensamma processer utvecklas. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kommer målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit tekniska nämnden – gatu-
kontoret 2016 kommer inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade an-
talet asylsökande. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kan målarbetet påverkas på längre sikt. 
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1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kommer målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Tekniska nämnden antog inte något nämndsmål inom målområde 4 - En öppen stad i Nämnds-
budget 2015, med motiveringen att förvaltningarna bidrar till målet indirekt genom övriga 
nämndsmål. Tekniska nämnden ska enligt Nämndsbudget 2016 arbeta med målområdet under 
nämndens mål- och budgetkonferens i januari 2016, men på grund av befolkningstillväxten och 
ökat antal asylsökande, kan andra målområden behöva prioriteras. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Tekniska nämnden har formulerat ett nämndsmål som är kopplat till kommunfullmäktigemål 5. 
Detta nämndsmål riktar sig till fastighetskontoret. Gatukontoret bedöms under 2016 inte omfat-
tas av kommunfullmäktigemålets inriktningstext eller målformulering. Tekniska nämnden ska 
enligt Nämndsbudget 2016 arbeta med målområdet under nämndens mål- och budgetkonferens i 
januari 2016, men på grund av befolkningstillväxten och ökat antal asylsökande, kan andra mål-
områden behöva prioriteras. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kan målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
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kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 att påverkas av den nya befolkningsprognosen. 
Gatukontoret kan behöva ytterligare resurser för att tillsammans med andra, exempelvis kultur-
förvaltningen och fritidsförvaltningen, kunna erbjuda aktiviteter till alla nya malmöbor, speciellt 
det stora antalet ungdomar och ensamkommande barn. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kommer målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kommer målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Arbetet med att uppfylla tekniska nämndens mål för gatukontoret, och därigenom bidra till 
kommunfullmäktiges mål, kommer under 2016 inte att påverkas av den nya befolkningsprogno-
sen. Däremot kan målarbetet påverkas på längre sikt. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Arbetet med att uppfylla det uppdrag som kommunfullmäktige givit tekniska nämnden – gatu-
kontoret 2016 kommer inte att påverkas av den utökade befolkningstillväxten och det ökade an-
talet asylsökande. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

2.1 Viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser 

2.1.1 Investeringsverksamhet 

Det är viktigt för tekniska nämnden - gatukontoret att bidra till bostadsbyggandet i Malmö. Dock 
kan det uppstå problem om den nya befolkningsprognosen innebär konsekvenser i form av ut-
byggnad och ombyggnad av allmän platsmark. När detaljplaner och utredningar påbörjas kom-
mer prognoserna för investeringsprojekt och driftskonsekvenser för allmän platsmark att justeras. 
Om inte investeringslikvider och driftskonsekvenstak justeras i takt med påbörjade utredningars 
konsekvenser för allmän platsmark kommer inte utredningarna att kunna påbörjas eller måste 
stoppas. Gatukontoret har inget tillgängligt utrymme för ökade investeringsramar eller driftskon-
sekvenser under nuvarande budgetperiod fram till 2021. Med nuvarande investeringsstyrnings-
modell där gatukontorets investeringar styrs på konsekvensen av själva investeringen, uppstår 
därmed allvarliga svårigheter att finansiera gator, torg, lekplatser, belysning och infrastruktur i 
övrigt, i anslutning till exploatering i staden. 

  

2.1.2 Nya program och planer 

Förvaltningen behöver under 2016 påbörja en översyn av antagna program och planer så att de 
anpassas till de nya omständigheter som befolkningstillväxten medför. Även de styrdokument 
som är under utveckling kan behöva anpassas utifrån den kompletterande befolkningsprognosen. 

2.1.3 Malmö växer och förtätas 

Befolkningstillväxten kommer att kräva ett ökat bostadsbyggande och fler skolor samt förskolor. 
På sikt innebär det att staden kommer att behöva producera fler detaljplaner och som ett resultat 
av dessa ökar byggnationen av vägar, parker, lekplatser mm på allmän platsmark. Planprocessen 
och rutiner kopplade till denna föreslås ses över för att undvika beslut som missgynnar långsiktiga 
effekter på den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten i Malmö. Exempelvis handlar 
det om dagvattenhantering, trafikplanering och behovet av parker och natur. 

En högre befolkningsökningstakt påverkar stadens mötesplatser ur flera perspektiv. Malmös ut-
byggnad kommer till större delen ske genom förtätning och det innebär fler människor per yta 
och ett ökat tryck på våra gröna och blå miljöer. De befintliga grönytorna och mötesplatserna blir 
ännu viktigare att bevara och utveckla för att de ska kunna ta emot fler malmöbor. Andelen grön-
yta per invånare är redan idag låg i förhållande till övriga Sverige inklusive storstäderna. En ökad 
utbyggnadstakt av skolor och förskolor, när marktillgången är begränsad, innebär ett ökat tryck 
på befintliga grönytor då samutnyttjande i större utsträckning kan komma att bli aktuellt. 

Vid en kraftig befolkningsökning är det extra viktigt att beakta ekosystemtjänsterna som direkta 
och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Vid nyexploatering är det därför av stor bety-
delse att både spara, och skapa, nya gröna miljöer. Ekosystemtjänsternas nytta kommer i ett lång-
siktigt perspektiv bidra till positiv utveckling av ekonomin, exempelvis genom förbättrad folk-
hälsa och klimatpåverkan. Arbetet med skyfallsplanen bekräftar vikten av våra grönytor då dessa 
även har funktionen dagvattenmagasin. För att det ska fungera tillsammans med övriga funktion-
er i parkerna krävs en viss storlek på parkerna. Därför ska gatukontoret vidga sin kunskap om 
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dagvattenfrågor för att bättre kunna bevaka dessa frågor i detaljplanearbetet när staden ska växa 
med 4000 bostäder årligen. 

När staden växer, växer även centrum geografiskt. Förvaltningen har i många år arbetat för att 
skapa en attraktiv stadskärna och det är viktigt att malmöborna även fortsättningsvis kan känna 
sig stolta och nöjda över centrum. Även för varumärket Malmö är det viktigt att stadens centrum 
upprätthåller en viss standard. 

2.1.4 Trafiksatsningar 

Den högre befolkningsökningstakten i Malmö påverkar trafik- och mobilitetsområdet på både 
lång och kort sikt. Redan på kort sikt ökar beläggningen i kollektivtrafiken vilket spär på en redan 
ansträngd kapacitetssituation. Detta påverkar gatukontoret eftersom förvaltningen omgående 
behöver utreda och planera för förbättrad framkomlighet och ökad kapacitet i busstrafiken. Det 
gäller exempelvis busskörfältutredningar runt Centralstationen och Västra hamnen, samt utred-
ning om införande av Malmöexpressen-koncept på ytterligare linjer i avvaktan på spårvagn. 

Den kraftiga befolkningstillväxten gör att behovet av att uppgradera linje 5 från Malmöexpress till 
spårväg och att införa spårväg mellan Lindängen och Västra hamnen tidigareläggs, jämfört med 
tidigare prognoser. Även behovet av Malmöringen med en ny station i Rosengård och återöpp-
ning av stationerna Persborg och Östervärn accentueras. 

Även trafiken på stadens gång- och cykelbanor kommer med anledningen av den nya befolk-
ningsprognosen öka i en snabb takt. Det innebär att senareläggningen av många cykelbaneprojekt 
får än mer kännbara konsekvenser. Det blir därför viktigt att få igång satsningar på enklare cykel-
banor där det är lämpligt. De nerdragna investeringsramarna får störst konsekvenser utmed de 
stråk i innerstaden där enkla cykelbanor med kantstöd inte är lämpliga. 

Den ökade gång- och cykeltrafiken innebär fler oskyddade trafikanter i alla åldrar, men en stor del 
av de oskyddade trafikanterna kommer att vara barn och unga som ska förflytta sig till och från 
skolor och fritidsaktiviteter. För att bibehålla eller förbättra trafiksäkerheten, behöver ambition-
erna för att skapa hastighetssäkrade övergångsställen och säkra skolvägar höjas. 

Sammantaget innebär den nya befolkningsprognosen att tidigare målsättningar och planering 
behöver ses över i relation till de investeringsramar gatukontoret i nuläget har att förhålla sig till. 
De ekonomiska ramarna för styrning av investeringar på driftkostnadskonsekvenser blir proble-
matiska vid en ökad utbyggnadstakt (för att klara av att täcka behovet av såväl skolor som bostä-
der) och de allmänna ytor som behöver färdigställas och driftas. 

2.1.5 Trafikreglering och upplåtelse 

Under 2016 kan det finnas ett behov av ett fortsatt ökat antal tillfälliga trafikregleringar relaterat 
till logistiken i samband med flyktingmottagningen. Dessa tillfälliga trafikregleringar rör parke-
ring, tillfälliga samlingsplatser och belamringar. Om befolkningsökningen leder till ny- och om-
byggnation av exempelvis förskolor, särskilda boenden, skolor etc under 2016, kan mer omfat-
tande konsekvenser uppstå under innevarande år. 

2.1.6 Mjuka åtgärder för resvanepåverkan 

Gatukontoret kommer under 2016 se över hur förvaltningen kan utveckla arbetet med att för-
ändra malmöbornas resvanor för att möta trycket från den ökade beläggningen i kollektivtrafiken. 
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Förvaltningen vill under 2016 fånga upp de nyanländas resbehov via en cykel- och kollektivtrafik-
skola. Riktad information med pedagogiskt fokus ser gatukontoret som en nödvändig insats 2016. 
Förvaltningen behöver därför se över möjligheten att använda informationsmaterial på flera språk 
och ta in språk- och pedagogisk kompetens för att lösa uppdraget. 

Förvaltningen kommer också behöva hantera eventuella förändringar i resvanor med anledning 
av ID-kontrollerna på Öresundsbron. Det finns en stor risk att tågpendlare med anledning av ID-
kontrollerna väljer att köra bil över Öresundsbron, vilket medför negativ miljöpåverkan och utö-
kad belastning på vägnätet. Det skulle även motverka gatukontorets långsiktiga arbete med att få 
fler malmöbor att välja hållbara transportmedel. 

2.1.7 Underhåll 

Befolkningsökningen innebär att slitaget på allmän platsmark ökar. Därmed kommer det krävas 
utökade drift- och underhållsinsatser på anläggningar som exempelvis parker, toaletter och lek-
platser. Gatukontoret bedömer att behovet av ökade drift- och underhållsinsatser kommer vara 
som allra störst i Malmös mer tätbefolkade områden eller i områden där många malmöbor och 
besökare vistas. 

2.1.8 Arrangemang och besöksanläggningar 

Befolkningstillväxten medför ökade drift- och underhållskostnader för gatukontorets arrange-
mang och besöksanläggningar. Förvaltningen kommer se över möjligheten att rikta och utveckla 
verksamheterna utegym och stadsodling för att fånga upp behoven hos de nya malmöborna. Un-
der 2016 planerar även förvaltningen att se över möjligheten att skapa nya arrangemang eller ut-
öka befintliga arrangemang för att möta det ökade behovet av mötesplatser och arrangemang. I 
samband med dessa förändringar finns ett behov av generell kompetenshöjning samt målgrupp-
sanalys på gatukontoret, för att bättre kunna anpassa utbud och verksamhet efter de nya mål-
grupperna. Riktad information med pedagogiskt fokus är en nödvändig insats, liksom möjligheten 
att använda mer översatt informationsmaterial och/eller hyra in tolktjänster. 

2.1.9 Resurser 

Inom gatukontorets ansvar inryms ett flertal verksamhetsområden som påverkas av den nya be-
folkningsprognosen. En fortsatt hög eller utökad arbetsbelastning skapar under 2016 behov av 
mer personal eller konsultstöd. Dels handlar det om att klara gatukontorets utökade antal upp-
drag inom planprocessen samt de projekt som är relaterade till befolkningsökningen, dels om att 
säkerställa kvaliteten på gatukontorets arbetsinsatser. En ökad beredskap för att snabbt kunna 
handlägga upplåtelser som är nödvändiga på grund av förändrade flyktingströmmar kan också bli 
aktuellt under 2016. 

För att bättre kunna anpassa gatukontorets utbud och verksamhet efter de nya målgrupperna är 
riktad information med pedagogiskt fokus en nödvändig insats, liksom möjligheten att använda 
mer översatt informationsmaterial och/eller hyra in tolktjänster. För att genomföra detta krävs en 
utökning av såväl personella som ekonomiska resurser. Det kan också behövas en utökning av 
resurserna för att arbeta med de nyanländas resbehov. 

Gatukontoret har under hösten 2015 lånat ut säkerhetspersonal till stadskontoret. Om fortsatt 
behov föreligger kommer eventuellt denna överenskommelse förlängas efter den 28 februari då 
avtalet upphör. Om förlängning sker kommer denna tjänst ersättas på gatukontoret. 

Förvaltningen ser också att bevakningen på citytunnelstationerna kan komma att behöva utökas 
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ytterligare med anledning av fler resenärer. 

2.2 Investeringar 

2.2.1 Mobilitet 

Den kraftiga befolkningstillväxten gör att behovet av att uppgradera linje 8 till Malmöexpress 
som ett försteg till spårväg tidigareläggs. Behovet av Malmöringen med en ny station i Rosengård 
och återöppning av stationerna Persborg och Östervärn accentueras. 

Den ökade trafiken på stadens gång- och cykelbanor kommer innebära att senareläggningen av 
många cykelbaneprojekt troligen får kännbara konsekvenser. Det blir därför viktigt att få igång 
satsningar på enklare cykelbanor där det är lämpligt. De nerdragna investeringsramarna får störst 
konsekvenser utmed de stråk i innerstaden där enkla cykelbanor med kantstöd inte är lämpliga. 

För att bibehålla en hög trafiksäkerhet trots ökad gång- och cykeltrafik behöver ambitionerna för 
att skapa hastighetssäkrade övergångsställen och säkra skolvägar höjas. 

2.2.2 Mötesplatser 

I enlighet med Malmökommissionen arbetar gatukontoret med att bygga och utveckla lättillgäng-
liga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. I program för aktiva mötesplatser 
föreslås strategier för utveckling av strukturer och platser som ska öka möjligheterna för malmö-
borna att vara fysiskt aktiva på allmän plats i Malmö. Även i Levande Malmö föreslås hur en tät 
och grön stad ska utformas för att bidra positivt till folkhälsa, integration och företagsamhet. En 
utökad befolkningsprognos gör detta arbete än mer viktigt, inte minst i våra miljonprogramsom-
råden. 

Ett av våra viktigaste redskap för att öka integrationen är våra temalekplatser, genom att de lockar 
besökare till stadsdelar de aldrig annars skulle besöka. Därför vill gatukontoret upprätthålla en 
fortsatt god standard på dessa och gärna fortsätta utbyggnaden. 

2.2.3 Utbyggnadsområde 

2016 kommer det ökade behovet av bostader sannolikt inte att påverka utbyggnadskategorin. Om 
staden och den privata marknaden tar initiativ till fler planer för skola- och bostadsproduktion 
under denna period, så finns det en inbyggd fördröjning i systemet. En detaljplan tar 1-2 år att 
färdigställa, och först därefter startar gatukontorets projektering och byggande. Däremot kommer 
gatukontoret redan under 2016 känna av en större konkurrens på arbetsmarknaden, då konsulter 
och entreprenörer torde starta en rekryteringsprocess för att möta den kommande ökningen av 
uppdragsefterfrågan. Den effekt som kan uppstå på gatukontoret och för utbyggnadskategorin 
2016 kan bestå i att exploatörer med byggklar mark, som av olika anledningar har avvaktat med 
sin byggstart, startar upp sina jobb. Detta kan innebära ökad arbetsbelastning och att de ekono-
miska ramarna inte räcker för respektive år. På längre sikt finns risk för en överhettning av mark-
naden, med ökade entreprenadpriser som följd. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

För att klara av den uppkomna situationen med kraftig befolkningsökning behöver gatukontorets 
arbete med detaljplanering och förstudier i förhållande till exploateringsprojekt och bostadsbyg-
gande utökas med 3 handläggartjänster för att klara tekniska nämndens uppdrag. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Arbete med detaljplanering och förstudier i 
förhållande till exploateringsprojekt och bo-
stadsbyggande, handläggartjänster 

 -1 800 -1 800 

SUMMA  -1 800 -1 800 
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1 Mål 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 
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1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 
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1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

Valnämnden bedömer inte att den kompletterande befolkningsprognosen till följd av ett ökat 
antal asylsökande och kommunmottagna (personer med uppehållstillstånd) i staden under 2016 
kommer att påverka nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål under år 2016. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

Den nya befolkningsprognosen väntas inte få några ekonomiska konsekvenser för valnämnden 
under år 2016. 
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1 Mål 

1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 

1.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin 
unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, anti-
diskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. 

1.1.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen påbörjar ett visionsarbete för stadens utveckling 
under år 2015 för att fullföljas under år 2016. 

1.1.3 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera 
potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper 
som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens 
anda. 

1.1.4 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med miljönämn-
den, servicenämnden och tekniska nämnden utreda möjligheten att införa 
gröna obligationer 

1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 

1.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbets-
marknad och ges förutsättningar för självförsörjning. 

Befolkningsökningen och en kraftig ökning av de arbetssökande medför att kommunstyrelsens arbete som 
riktar sig mot näringsliv och arbetsmarknad behöver intensifieras genom fler initiativ för att få fler mal-
möbor i arbete. Särskilda insatserbehöver göras tillsammans med näringslivet, dess organisationer och 
Arbetsförmedlingen. 
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1.2.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga och förstärka sam-
arbeten mellan kommuner i MalmöLundregionen. 

1.2.3 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en ny näringslivsstra-
tegi i samarbete med berörda aktörer. 

1.2.4 Uppdrag - Kommunstyrelsen och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att samlokalisera relevanta aktörer för att fler Malmöbor ska bli 
självförsörjande. 

1.2.5 Uppdrag - Kommunstyrelsen och berörda nämnder ges i uppdrag att genom-
föra ett pilotprojekt där delar av kostnaderna för försörjningsstödet omvand-
las till ersättningar för anställningr, delfinansierade med statligt anställnings-
stöd, för att öka chanserna till självförsörjning för barnfamiljer. 

1.2.6 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda 
nämnder, ta fram en plan för traineejobb och utbildningskontrakt för att för-
bättra unga Malmöbors matchning mot arbetsmarknaden. 

De erfarenheter som uppmätts nationellt har hittills visat att insatserna inte gett den effekt som förvän-
tats. Under 2016 bör kommunstyrelsens fokus främst riktas mot att förbättra malmöbors matchning mot 
arbetsmarknaden. 

1.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 

1.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den ut-
bildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden 
och utveckla sin fulla potential. 

1.3.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda systemet för uthyrning 
av skollokaler, inklusive gymnastiksalarna. En ändring av huvudmanskapet 
prövas. 

Kommunstyrelsen har i nämndsbudgeten för 2016 beslutat om ett nämndsmål inom målområdet som 
gäller stadens behov av skollokaler och förskolor. Den prognostiserade befolkningsökningen kommer att 
medföra ett ytterligare ökat behov, vilket kan medföra svårigheter att kunna slutföra uppdraget 1.3.2 
under verksamhetsåret 2016. 

1.4 Målområde 4 - En öppen stad 

1.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inklude-
rande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter 
och där mångfalden är en tillgång. 

Den prognostiserade befolkningsökningen medför att kommunstyrelsen måste intensifiera de insatser som 
bedrivs inom styrelsens ansvarsområde för att motverka rasism i Malmö som samhälle. Inom kommun-
styrelsens verksamhet bedrivs också ett kommunövergripande arbete med trygghet och säkerhet, vars insat-
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ser behöver förstärkas. Arbetet med dessa frågor kommer delvis att ske i storstadssamverkan med Göte-
borg och Stockholm. 

1.4.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Dialogforum kan 
utvecklas och få en förstärkt roll i arbetet med att främja ett öppet Malmö, fritt 
från rasism och diskriminering. 

1.5 Målområde 5 - En stad för alla 

1.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemö-
tas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med infly-
tande över sin vardag och i samhället 

Inom målområdet har kommunstyrelsen i nämndbudget 2016 antaget som nämndsmål att "I Malmö 
ska ingen vara hemlös och bostadslöshet ska motverkas". I en situation med kraftig befolkningstillväxt 
är bedömningen att det kommer att vara svårt att uppnå målet att ingen i Malmö ska vara hemlös. In-
satser behöver dock göras så att hemlösheten begränsas i möjligaste mån. 

1.5.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att samla 
ansvaret för hemlösheten. 

1.5.3 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra ägardirektiven för MKB 
med inriktning mot ett ökat bostadssocialt ansvar. Arbetet ska bedrivas på ett 
sådant sätt att det stärker bostadsmarknaden och är förenligt med affärs-
mässiga principer. 

1.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 

1.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra 
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. 

Den prognostiserade befolkningsökningen medför att kommunstyrelsen måste intensifiera de insatser som 
bedrivs inom styrelsens ansvarsområde för det kommunövergripande arbetet med trygghet och säkerhet. 
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1.6.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för Malmö 
stads förebyggande arbete mot tobak, alkohol och narkotika, för att trygga 
barn och ungas uppväxtvillkor. 

1.7 Målområde 7 - En kreativ stad 

1.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av en meningsfull fritid och kultur. 

1.7.2 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en lokal överenskom-
melse med det idéburna civilsamhället för Malmös fortsatta utveckling. 

1.7.3 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att ingå ett 
Idéburet Offentligt Partnerskap med social inriktning. 

1.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 

1.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för 
en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig 
stad. 

1.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart 
stad där det är enkelt att göra hållbara val. 

1.8.3 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda för-
valtningar och MKB ta fram ett långsiktigt mål för MKB:s bostadsbyggande. 

1.8.4 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur investeringsproces-
sen långsiktigt kan säkras, samt utveckla en sammanhållen ekonomisk styr-
modell för exploateringsverksamheten. 

1.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 

1.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. 

Den prognosticerade befolkningsökningen kommer att medföra en utbyggnad av den kommunala verk-
samheten. Kommunstyrelsen måste därför i sitt uppdrag som arbetsgivare fokusera på kompetensförsörj-
ningen för de kommunala verksamheterna. 

1.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. 

1.9.3 Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behovet av kommun-
central funktion för att förbygga stress och hög sjukfrånvaro. 

För att undvika stress och ohälsa i arbetslivet bör kommunstyrelsens fokus, som en följd av den prognosti-
cerade befolkningsökningen, riktas mot kompetensförsörjningsfrågorna inom de kommunala verksamhet-
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erna, bemanning, kunskap och det arbetsplatsnära arbetsmiljöarbetet i en växande organisation. Arbetet 
med dessa frågor kommer delvis att ske i storstadssamverkan med Göteborg och Stockholm. 

1.9.4 Uppdrag - Stadsområdena ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrel-
sen ta fram en plan för hur introduktionsprogrammet kan spridas till fler myn-
dighetssektioner. 
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2 Verksamheten - viktiga förändringar och ekonomiska konsekven-
ser 

För att få överblick och samordna de konsekvenser som den prognostiserade befolkningsökning-
ens kommer att få för kommunens verksamheter, bör en politisk styrgrupp tillsättas. Till styr-
gruppen knyts en grupp tjänstemän för att arbeta med uppdragen. 

Ett förändrat fokus för kommunstyrelsens arbete medför omprioriteringar av det arbete som 
utförs inom kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret. I planeringsfasen kring de förändring-
ar av den kommunala verksamheten och staden som samhälle, som befolkningsökningen medför, 
kommer ärendehanteringen fram till beslut att öka. 

Inom stadskontoret bedrivs också verksamhet, med stark koppling till de mål som kommunfull-
mäktige har fattat beslut om och som inte utförs i andra delar av Malmö stads organisation. För 
dessa verksamheter medför den ökade befolkningen behov av att omfördela och utöka resurserna 
inom områdena för näringsliv, arbetsmarknad, trygghet och säkerhet, arbetsgivarfrågor, kom-
munövergripande välfärdsfrågor samt i form av förvaltningsinterna stödresurser. 

Behoven av resursförstärkning kommer att främst finansieras inom kommunstyrelsens ekono-
miska ram. Dock äskas ett begränsat belopp för den politiska styrgruppen. 

2.1 Ekonomiskt bistånd 

Kommunstyrelsen har ansvar mot kommunfullmäktige för stadens kostnader för försörjnings-
stöd. Handläggning, utbetalning och intäkter hanteras av stadsområdesnämnderna. Stadsområde-
nas nettokostnader regleras månadsvis. 

Anslaget för ekonomiskt bistånd bedöms som underfinansierat inför 2016 utifrån de förutsätt-
ningar som tidigare beslut om budget 2016 bygger på. 

I budget 2015 minskades anslaget för ekonomiskt bistånd med 30 mkr för effekthemtagning un-
der 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet 
att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Under 2015 har inte antalet hushåll med försörjnings-
stöd och därmed inte heller kostnaderna minskat i den grad som förutsatts i budget. Detta har 
medfört ett prognostiserat underskott för försörjningsstödet på 15 mkr för 2015. 

I budget 2016 har anslaget för ekonomiskt bistånd reducerats med 5 mkr för finansiering av 
Framtidens hus inom stadsområde Söder samt 30 mkr för förväntade minskade kostnader till följd 
av statliga satsningar för bland annat arbete och sysselsättning. Förändringarna av sjukförsäkring 
och arbetslöshetsersättning från a-kassa beräknas inte medföra att kommunens kostnader för 
försörjningsstöd minskar. Av berörda hushåll med försörjningsstöd saknar 90 % av de som är 
sjukskrivna en sjukpenninggrundande inkomst och av de arbetssökande har 58 % inte rätt till 
ersättning från a-kassa. Beräknat på 2015 års population av ensamstående kvinnor och män med 
försörjningsstöd beräknas dock höjningen av underhållsstödet medföra minskade kostnader med 
9,7 mkr under 2016. Resterande effekthemtagning för Framtidens hus och övriga statliga satsning-
arna beräknas i nuläget som mycket osäkert 

I budget 2016 motsvarade priskompensationen för anslaget för ekonomiskt bistånd ett kommun-
bidragstillskott på 23,7 mkr. 

Regeringen har fattat beslut om att höja riksnormen för 2016 för barn och unga. Beräknat utifrån 
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de hushåll som fick försörjningsstöd under 2015 beräknas förändringen medföra en merkostnad 
på 24,2 mkr. Därtill kommer en förändring av riksnormen för gemensamma hushållskostnader 
med 10 kr/månad som beräknas medföra en merkostnad på 1,2 mkr. Utifrån ett antagande om 
att andelen hyreskostnad i kostnadsmassan för försörjningsstödet uppgår till 25 % medför en 
ökning av hyrorna med 2 % en merkostnad på 5 mkr, beräknat utifrån prognosen för bruttokost-
naden 2015. 

I jämförelse med priskompensationen i budget 2016 beräknas anslaget för ekonomiskt bistånd 
totalt sett vara underfinansierat med 6,7 mkr för kostnadsutvecklingen för 2016. 

Med anledning av de neddragningar gjorts av anslaget under 2015 och 2016 samt att priskompen-
sationen inte täcker merkostnaderna till följd av förändringarna av riksnormen, beräknas att an-
slaget för ekonomiskt bistånd, som ingångsvärde 2016 och exklusive demografikompensation, 
vara underfinansierat med 47 mkr. 

Anslaget för ekonomiskt bistånd kompenserades i budget 2016 med 14,2 mkr för demografiut-
veckling. Demografieffekterna till följd av den kompletterande befolkningsprognosen för anslaget 
för ekonomiskt bistånd kommer att hanteras i samband med den kommuntotala revideringen av 
budget 2016. Vid beräkningarna tillkommande demografikompensation bör den ökade kostnads-
nivå som det redogörs för ovan beaktas. 
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3 Begäran om förändrad ekonomisk ram 

Med anledning av den extraordinära befolkningsökningen är det angeläget att forma en särskild 
politisk styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott. Denna styrgrupp kan på kom-
munstyrelsens uppdrag säkerställa och koordinera den politiska övergripande strategin, ställnings-
taganden, beslutsprocesser, uppföljning och vid behov föreslå ändrad fördelning av resurser och 
organisatoriska anpassningar. Nära kommunikation behöver ske med kommunstyrelsen i övrigt 
och med nämnder för inkludering i processer och behov av beslut samt med kommunfullmäk-
tige. Till den politiska styrgruppen knyts på tjänstemannanivå förvaltnings- och bolagschefsgrup-
pen under ledning av stadsdirektören. Denna grupp utgör stöd till den politiska styrgruppen och 
har till sitt förfogande olika befintliga styr- och ledningsgrupper. En kontakt inrättas för samlad 
dokumentation, uppföljning samt intern och extern kommunikation och stöd till den politiska 
styrgruppen och arbetet.  
Medel äskas för 2016 med 2 mkr för att handlägga, utreda, projektsamordna, dokumentera, följa 
upp, kommunicera mm. 

Begäran om förändrat kommunbidrag 2016 (Belopp i tkr) 

Benämning Statsbidragsin-
täkt 2016 Kostnad 2016 

Begäran om 
förändrat kom-

munbidrag 

Kommunstyrelsens kommunövergripande 
samordningFör kommunövergripande samord-
ning 

0 -2 000 -2 000 

SUMMA 0 -2 000 -2 000 

Förändring av investeringsutrymme 2016 

Typ av investering Prognos 2015 Budget 2016 Tillkommande i Budget 
2016 

Digital 
infrastruktur 75 000 58 000  

IT 
investeringar 10 000 15 000  

Nytt 
ekonomisystem  9 000  

Allmänt 
investeringsutrymme 500 5 000  
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