
Ett öppet
och tryggt 
Malmö
i en ny tid
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- BUDGET 2021 -



CORONAPANDEMIN
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SKRs Ekonomirapport våren 2020: Rekordsnabb försvagning av arbetsmarknader världen över 
Diagrammen visar antal personer 

Finanskris



BNP TILLVÄXT
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GENERELLA STATSBIDRAG
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KOSTNADER SOM VÄXER
SNABBARE ÄN INTÄKTERNA
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• Coronapandemin

• Historisk inbromsning i ekonomin 

• Flera nationella Coronapaket 

• Krokodilgapet 

• Skatteutjämningen 

• Övervältring av statliga kostnader 
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FÖRUTSÄTTNINGAR



MALMÖ HAR SAMLAT I LADORNA…
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ENGÅNGSSATSNINGAR UR STARKT RESULTAT 2020
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Stärkt sammanhållning och bryta isoleringen
50 miljoner kronor för att stärka förenings- och kulturlivet
• Fritidsnämnden 20 Mkr, kulturnämnden 15 Mkr, funktionsstödsnämnden 7,5 

Mkr, arbetsmarknads- och socialnämnden 7,5 Mkr 

Stöd till restaurang- och besöksnäring
(efterskänkta och återbetalde avgifter för bland annat markupplåtelse och tillsyn)

Utreda kompetenshöjande åtgärder för Malmö stads medarbetare



9

• Otrygghet 

• Växande arbetslöshet 

• Skillnader i skolresultat 

• För få bostäder till rimligt pris 

• Bristande integration 

…MEN HAR UTMANINGAR.



Ekonomisk 
politik i en 
osäker tid
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21,24 %
(oförändrad)
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KOMMUNAL SKATTESATS



1,8 %
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FULL INDEX
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Ålder
Befolkning 
2019

Förändring 
2019-2025

Förändring 
2019-2030

Antal % Antal %
0-4  år 23 589 349 1% 2 484 11%
5-9  år 21 634 -46 0% 502 2%
10-14  år 18 710 2 839 15% 2 981 16%
15-19  år 16 066 4 718 29% 6 406 40%
20-24  år 20 813 1 379 7% 4 652 22%
25-29  år 32 641 -1 793 -5% 330 1%
30-34  år 32 271 659 2% 788 2%
35-39  år 27 738 2 082 8% 2 584 9%
40-44  år 23 674 2 468 10% 4 166 18%
45-49  år 20 712 2 775 13% 4 654 22%
50-54  år 19 504 1 979 10% 3 902 20%
55-59  år 18 540 911 5% 2 786 15%
60-64  år 16 095 2 217 14% 2 841 18%
65-69  år 14 613 823 6% 2 725 19%
70-74  år 13 135 528 4% 1 366 10%
75-79  år 10 087 1 827 18% 2 232 22%
80-84  år 7 006 1 459 21% 2 701 39%
85-89  år 4 388 253 6% 1 320 30%
90- år 2 950 -401 -14% -221 -7%

FULL DEMOGRAFI


bild 3 Kommunens ek. resultat



























		Årets resultat



		2014		-149

		2015		563

		2016		962

		2017		1,109

		2018		921

		2019		883

		2020 (p)		1,346































Årets resultat, miljoner kronor



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (p)	-149	563	962	1109	921	883	1346	



Bild 5 BNP

				2019		2020		2021		2022		2023

		SKR okt 2019		1.2		1.1		1.7		1.7		1.8

		SKR apr 2020		1.3		-4.1		3.3		3.6		3.3

		SKR aug 2020		1.2		-4.9		1.7		3.8		3.8



BNP %

SKR okt 2019	2019	2020	2021	2022	2023	1.2	1.1000000000000001	1.7	1.7	1.8	SKR apr 2020	2019	2020	2021	2022	2023	1.3	-4.0999999999999996	3.3	3.6	3.3	SKR aug 2020	2019	2020	2021	2022	2023	1.2	-4.9000000000000004	1.7	3.8	3.8	





BNP %



SKR okt 2019	

2019	2020	2021	2022	2023	1.2	1.1000000000000001	1.7	1.7	1.8	SKR apr 2020	

2019	2020	2021	2022	2023	1.3	-4.0999999999999996	3.3	3.6	3.3	SKR aug 2020	

2019	2020	2021	2022	2023	1.2	-4.9000000000000004	1.7	3.8	3.8	







BNP %



SKR okt 2019	

2019	2020	2021	2022	2023	1.2	1.1000000000000001	1.7	1.7	1.8	SKR apr 2020	

2019	2020	2021	2022	2023	1.3	-4.0999999999999996	3.3	3.6	3.3	SKR aug 2020	

2019	2020	2021	2022	2023	1.2	-4.9000000000000004	1.7	3.8	3.8	









Bild 6 Generella statsbidrag























				Mnkr		Beslutat sedan tidigare		Aviserat januari, beslutat juni		Aviserat och beslutat i februari		Aviserat april, beslutat juni		Aviserat maj, beslutat juni		Aviserat september		Total

				2019		118												118

				2020		234		117		58		350		100				858

				2021		234						289				233		756

				2022		234						287				115		635



































Totala tillskott av generella statsbidrag till Malmö stad, 
miljoner kronor 

Beslutat sedan tidigare	

2019	2020	2021	2022	117.930603	233.79828000000001	233.79828000000001	233.79828000000001	Aviserat januari, beslutat juni	

2019	2020	2021	2022	116.555319	Aviserat och beslutat i februari	

2019	2020	2021	2022	58.105749000000003	Aviserat april, beslutat juni	

2019	2020	2021	2022	349.66595699999999	289.1534609999999	9	286.746714	Aviserat maj, beslutat juni	

2019	2020	2021	2022	100.051911	Aviserat september	

2019	2020	2021	2022	233	114.836214	Total	

2019	2020	2021	2022	117.930603	858.17721600000004	756	635.38120800000002	











Bild 7 Skatter och gen bidrag

				2020		2021

		SKR okt 2019		20,552		21,045

		SKR feb 2020		20,528		20,975

		SKR apr 2020		20,671		20,851

		SKR aug 2020		21,092		20,915

		SKR okt 2020		20,982		21,148





Skatter och generella statsbidrag



SKR okt 2019	

2020	2021	20552	21045	SKR feb 2020	

2020	2021	20528	20975	SKR apr 2020	

2020	2021	20671	20851	SKR aug 2020	

2020	2021	21092	20915	SKR okt 2020	

2020	2021	20982.005855978488	21148	









Bild 9 Kostnader och intäkter

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Kostnader		20000		21100		22261		23485		24777		26140		27578		29095		30695		32383		34164		36043		38025		40116		42322

		Intäkter		20000		20800		21632		22497		23397		24333		25306		26318		27371		28466		29605		30789		32021		33302		34634



Kostnader	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20000	21100	22261	23485	24777	26140	27578	29095	30695	32383	34164	36043	38025	40116	42322	Intäkter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20000	20800	21632	22497	23397	24333	25306	26318	27371	28466	29605	30789	32021	33302	34634	







Bild 10 Skatteunderlagets utv

				2019		2020		2021		2022

		SKR okt 2019		3.2		2.5		3.2		3.9

		SKR feb 2020		3.2		2.4		3.1		3.8

		SKR apr 2020		2.2		0.9		3.5		3.7

		SKR aug 2020		2.8		2.4		1.3		3.9

		SKR okt 2020		2.8		1.9		1.5		3.5



Skatteunderlagets förändring

SKR okt 2019	2019	2020	2021	2022	3.2	2.5	3.2	3.9	SKR feb 2020	2019	2020	2021	2022	3.2	2.4	3.1	3.8	SKR apr 2020	2019	2020	2021	2022	2.2000000000000002	0.9	3.5	3.7	SKR aug 2020	2019	2020	2021	2022	2.8	2.4	1.3	3.9	SKR okt 2020	2019	2020	2021	2022	2.8	1.9	1.5	3.5	









Bild 14 Investeringar

				INVESTERINGAR

						2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Utfall		2,301		1,961		2,280		2,136		2,567		2,291		2,453

				Budget		3,997		2,500		2,700		3,303		3,918		3,729		2,825

				Procentuell förändring		58%		78%		84%		65%		66%		61%		87%		71%



Budget vs. utfall

Utfall	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2301	1961	2280	2136	2567	2291	2453	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3997	2500	2700	3303	3918	3729	2825	







Bild 17 Befolkningsprognos

		Sammanställning av befolkning per den 31 december angivet år, enligt Malmö stads befolkningsprognos framtagen våren 2020

		Indelning av åldrar i femårsintervall





		Ålder		Befolkning 2019		Förändring 2019-2025				Förändring 2019-2030

						Antal		%		Antal		%

		0-4 år		23,589		349		1%		2,484		11%

		5-9 år		21,634		-46		-0%		502		2%

		10-14 år		18,710		2,839		15%		2,981		16%

		15-19 år		16,066		4,718		29%		6,406		40%

		20-24 år		20,813		1,379		7%		4,652		22%

		25-29 år		32,641		-1,793		-5%		330		1%

		30-34 år		32,271		659		2%		788		2%

		35-39 år		27,738		2,082		8%		2,584		9%

		40-44 år		23,674		2,468		10%		4,166		18%

		45-49 år		20,712		2,775		13%		4,654		22%

		50-54 år		19,504		1,979		10%		3,902		20%

		55-59 år		18,540		911		5%		2,786		15%

		60-64 år		16,095		2,217		14%		2,841		18%

		65-69 år		14,613		823		6%		2,725		19%

		70-74 år		13,135		528		4%		1,366		10%

		75-79 år		10,087		1,827		18%		2,232		22%

		80-84 år		7,006		1,459		21%		2,701		39%

		85-89 år		4,388		253		6%		1,320		30%

		90- år		2,950		-401		-14%		-221		-7%

		Indelning av åldrar enligt Malmö stads "planeringsåldrar"



		Ålder		Befolkning 2019		Förändring 2019-2025				Förändring 2019-2030

						Antal		%		Antal		%

		0 år		4,943		313		6%		756		15%

		1-5 år		23,192		-105		-0%		1,797		8%

		6-15 år		39,102		3,944		10%		4,512		12%

		16-19 år		12,762		3,708		29%		5,308		42%

		20-64 år		211,988		12,677		6%		26,703		13%

		65-79 år		37,835		3,178		8%		6,323		17%

		80-84 år		7,006		1,459		21%		2,701		39%

		85-89 år		4,388		253		6%		1,320		30%

		90- år		2,950		-401		-14%		-221		-7%







EFFEKTIVISERING

• KS och tekniska nämnder -3%
• Kultur och fritid -2%
• Gymnasie-och vuxenutbildning -1%
• Förskola, grundskola, omsorg -0,8%
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RIKTADE STATSBIDRAG 2021

Förskolan 
Kvalitetssäkrande åtgärder 19 Mkr 
Språkförskola ~8 Mkr 

Grundskolan
Likvärdig skola (173 Mkr 2020) 223 Mkr 
Lärarlönelyftet ~40-45 Mkr
Karriärtjänster ~25 Mkr 
Läxhjälp + lovskola ~20-25 Mkr 

Gyvux
Regionala 
yrkesutbildningar ~35-40 Mkr 

HVON
Äldreomsorgslyftet 49 Mkr 

Övrigt
Motverka segregationen ~25 Mkr
Riktad satsning på skolor (1 miljard)
Karriärtjänster i utsatta områden 60 Mkr (20/21)
Subventionerade familjehemsplaceringar 



INVESTERINGAR
PRIORITERAS 
HÅRDARE

FORTSATT 
PRIORITERING 
AV INVESTERINGAR

16



17

INVESTERINGAR
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EXEMPEL PÅ INVESTERINGAR 2021

• Familjecentral öppnar på Värnhem

• Rosengårdsbiblioteket byggs ut

• Wisdome öppnar på Malmö Museer

• Ny ridanläggning invigs på Jägersro

• Ny fritidsgård öppnar i City, på Storgatan

• Ny konstgräsplan anläggs i Hyllie (nytt material testas)

• Malmö idrottsgrundskola

• Ellstorps förskola

• Nybyggnation av Stenåkerns LSS



2020
• Hyresstopp
• Samarbete för effektivare lokalanvändning 
• Uppdrag att minska onödig administration
• Åtgärdplan för digitalisering och automatisering 

2021
• Aktivera resultatutjämningsreserven, 320 Mkr 
• Översyn av resultatutjämningsreserven

19

YTTERLIGARE INSATSER



• Stå upp för det öppna och trygga Malmö

• Stödja näringslivet i återhämtningen efter pandemin

• Fler i arbete och sysselsättning

• Fokusera på hela utbildningskedjan och värna skolan 

• Säkra och stärka omsorgsverksamheterna 

• Bygga staden hel och hållbar 

20

PRIORITERINGAR 2021



GEMENSAMMA MÅL FÖR 
MANDATPERIODEN

 Malmö stad ska verka för att en större 
andel elever ska fullfölja en
gymnasieutbildning inom 4 år

 Malmö stad ska verka för att en större 
andel ungdomar ska arbeta eller studera

 Malmö stad ska verka för att öka andelen 
Malmöbor som är självförsörjande

 Malmö stad verka för att staden stärker sin 
position som regional tillväxtmotor 

 Malmö ska vara en föregångare när det 
gäller minskade utsläpp av växthusgaser

 Malmö stad ska genom planeringen av 
staden verka för minskad segregation 

 Malmö stad ska verka för att minska 
hemlösheten

• Malmö stad ska verka för att öka tryggheten 
bland Malmöborna och för att brottsligheten 
ska minska

• Malmö stad ska verka för att öka 
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barn 
och ungas olika livsmiljöer 

• Malmö stad ska verka för en god etablering 
för nyanlända, stärka delaktigheten och den 
sociala sammanhållningen med ett särskilt 
fokus på svenska språket

 Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar 
 Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning 
 Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög 

tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen 

UTBILDNING OCH ARBETE STADSUTVECKLING OCH KLIMAT TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

EN GOD ORGANISATION
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UTBILDNING 
OCH ARBETE

22



• Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år

• Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera

• Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

23

MÅL UTBILDNING OCH ARBETE



24

UTBILDNING OCH ARBETE
Kraftsamling för fler i jobb
• 100 Mkr tillförs Arbetsmarknads- och socialnämnden för att få fler Malmöbor i arbete 

• Arbetsmarknads- och socialnämnden får kostnadsansvar

• Samtliga nämnder ska bidra genom extratjänster eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser

En modell för fördelning med tydlig ekonomisk koppling till måluppfyllelse tas fram

• Till Malmö stads skötsel av grönytor/gator/torg, samt städning i kommunens verksamheter knyts ”enkla jobb” i form av 

arbetsmarknadsåtgärder

• Ett samlat stöd till de som står längst från arbetsmarknaden i deras väg till arbete genom Malmökraften

• Samarbetet med civilsamhället och föreningslivet fortsätter, exempelvis FC Rosengårds projekt Boost

• 32 Mkr avsätts i Jobbpakten för bland annat yrkes- och vuxenutbildning samt sysselsättningsåtgärder inom daglig 

verksamhet

• Fler Malmöbor med funktionsvariation ska anställas i Malmö stad 
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UTBILDNING OCH ARBETE
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklar stödet till elever inom vuxenutbildningen genom 

att erbjuda kombinationsinsatser av svenskundervisning och yrkesvux

• Alla Malmös gymnasieungdomar ska erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik

• Upphandlingar utformas som gör att fler arbetslösa Malmöbor kan erbjudas arbete eller praktikplats 

– fler ska ta ett socialt ansvar.
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UTBILDNING OCH ARBETE
En bra start i livet

• 15 Mkr i extra resurstillskott ges förskolenämnden för att klara demografiomställningen och samtidigt 

sträva efter att alla barn ska kunna ta del av förskolan samt stärka verksamheterna i områden där 

behoven är som störst

• 5 Mkr i extra resurstillskott ges grundskolenämnden för att stärka elevhälsan och öka de generella 

kunskapsnivån om hedersnorm 

• Grundskolenämnden ges i uppdrag att utöka lovskolan till att gälla alla elever på högstadiet och under 

fler lov än sommarlovet
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UTBILDNING OCH ARBETE
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag analysera och 

utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet inom tre–fyra år 

• Informationsinsatserna för att få fler vårdnadshavare att göra ett aktivt val kommer att intensifieras i 

områden där deltagandet i skolvalet är lågt

• Friskolor erbjuds möjligheten att ingå i det kommunala antagningssystemet
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UTBILDNING OCH ARBETE
• Arbetet med att motverka frånvaro med särskilt fokus på vårdnadshavares ansvar och delaktighet ska 

systematiseras

• Malmö stad ansöker om att starta en specialistbarnskötarutbildning med språkinriktning för ett tidigt 

främjande av språkinlärning

• Fortsatt arbete med Allaktivitetshusen, Kulturskolan samt skolans samarbete med föreningslivet och 

socialtjänsten bidrar till att stärka barn och unga genom hela utbildningssystemet



STADSUTVECKLING 
OCH KLIMAT

29



• Malmö stad verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

• Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser 

• Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

• Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

30

MÅL STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Tillväxtmotorn Malmö

• Malmö stad ska underlätta för näringslivet i Malmö att övervintra pandemin 

• Malmö stad tar ett helhetsgrepp för att bli mer serviceinriktade i myndighetsutövningen gentemot 

näringslivet

• Fler sommargågatorna i Malmö med syfte att underlätta för handeln

• Med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden utreds förutsättningarna för en starkare utveckling 

av en hållbar godstrafik i Malmö när Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar

• Arbetet med hur Öresundsmetron kan förgrena sig in i Malmö fortsätter

• En kommission för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö inrättas 
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
• Medeons stärks för att bidra till den fortsatta expansionen av Malmös nod för Life science

• Möjligheterna att införa ett certifieringssystem för skötsamma företag med schyssta villkor undersöks

• Arbetet med att få fram mer mark som bidrar till fler industri- och logistikjobb växlas upp

• Malmö stad ska utreda nuläget kring stadens elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som 

staden och dess bolag kan genomföra
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Fler bostäder i den blandade staden

• Blandade upplåtelseformer som möter såväl unga, äldre samt barnfamiljers behov

• Högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen

• MKB ska hålla en hög produktionstakt, bygga bostäder som fler Malmöbor har råd med och bidra till 

att bygga en blandad stad som främjar integrationen 

• Fler av MKB:s trogna hyresgäster ska ha råd att flytta till en nybyggd lägenhet genom att det införs 

modell för hur hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas

• En ny markanvisningspolicy ger Malmö stad skarpare verktyg som möjliggör att fler fastighetsbolag 

accepterar hyresgäster med försörjningsstöd som inkomst
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
• Mallbo, som drivs i samarbete med privata bostadsaktörer, ska testa nya metoder för nyproduktion av 

flerbostadshus till lägre hyresnivåer 

• Minst 1000 nya bostäder för unga ska byggas under mandatperioden

• Malmö stad fortsätter att utveckla arbetet med att tillgodose grönytor, fler träd och mer biologisk 

mångfald

• Inom ramen för arbetet med Översiktsplanen identifieras länkar som saknas för att knyta ihop gröna 

stråk med ambition om att åtgärda dessa (pollineringsarbetet och trädplanteringstakten beaktas särskilt)
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Ett hållbart Malmö som ställer om

• Malmö ska fortsätta vara en föregångskommun – i Sverige och internationellt 

• Ett nytt miljöprogram för Malmö stad sjösätts med särskilt fokus på att bidra till att den globala 

uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader

• I april 2021 anordnas ICLEI:s världskongress i Malmö med deltagare från över 120 länder, vilket ger 

möjlighet att lyfta fram Malmös arbete internationellt

• En reviderad trafik- och mobilitetsplan för Malmö ska implementeras och bidra till ett hållbart resande 

där fler Malmöbor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
• Under mandatperioden påbörjas processen med att bygga ett supercykelstråk

• Samtliga anställda erbjuds förmånscyklar så att klimatpåverkan minskas och hälsosamma resor främjas

• Minst en klimatneutral byggnation ska påbörjas under mandatperioden 

• Malmö stad undersöker förutsättningarna att tillsammans med relevanta aktörer genomföra en 

regional pilot med fokus på elektrifiering i transportsektorn

• Malmö stad att fortsätter undersöka hur ett bolag kan skapas med syftet att expandera utbyggnaden av 

solceller på stadens industritak
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
• Servicenämnden växlar upp byggtakten av solceller på stadens egna fastigheter 

• Tydliga och lättillgängliga riktlinjer för att få installera solceller på en byggnad tas fram

• Möjligheterna för satsningar på koldioxidinfångning, geologisk lagring av koldioxid, vid Sysavs

förbränningsanläggning i Malmö, utreds

• Ett nytt konstgräsmaterial ska testas i Hyllie 



TRYGGHET OCH 
DELAKTIGHET
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MÅL TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

• Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska.

• Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barn och ungas olika livsmiljöer. 

• Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala 
sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Ett tryggare Malmö

• 45 Mkr tillförs arbetsmarknads- och socialnämnden för att stärka arbetet med unga i riskzon 

• Arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin växlas upp 

• Kommunala ordningsvakter testas vid Möllevången

• Fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

• Bättre belysning och trimmad vegetation 

• Skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse, bland annat 

genom särskilda trygghetspatruller. 

• Tekniska nämnden ska placera farthinder strategiskt och ytterligare åtgärder mot destruktivt trafikbeteende 
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
• MKB ska kontrollera vilka som bor i bolagets lägenheter för att motverka trångboddhet och svarta 

hyreskontrakt

• Insatserna för att stoppa ekonomisk brottslighet riktad mot Malmöbornas välfärd trappas upp

• Arbetsmarknads och socialnämnden ska stötta kvinnojourernas arbete 

• Öppenvården kring missbruk utökas 

• En ny familjecentral invigs på Värnhem
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Omsorg om Malmös äldre

99,1 Mkr tillskjuts äldreomsorgen och insatser för äldre: 

• 21,6 Mkr för fler äldre

• 45 Mkr för äldrelyftet

• 10 Mkr språksatsning för personalen

• 20 Mkr för bättre anställningsvillkor

• 2,5 Mkr för bland annat kultur och fritid för 70+
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
• Skolor ska utöka arbetet med värdegrund och mot alla former av rasism och diskriminering 

• Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska öka dialogen och utgöra en plattform för att 

motverka hatbrott och våldsbejakande extremism

• Ett programutbud bestående av filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor 

om diskriminering och rasism under samlingsnamnet Öppna Malmö. 

• Kulturnämndens ram utökas för att genom kultur jobba för att motverka afrofobi och islamofobi. 
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Öppna Malmö

• Arbetet mot antisemitism stärks och utvecklas i samarbete med bland annat judiska församlingen i Malmö 

och Svenska kommittén mot antisemitism

• Malmö står värd för regeringens internationella konferens för hågkomsten av Förintelsen

• Köpenhamn och Malmö står värdar för World Pride och Eurogames

• Förutsättningarna för Malmös kandidatur till att bli Europas kulturhuvudstad 2029 utreds

• En ny ridanläggning invigs i Jägersro 

• En ny sporthall invigs på Stadionområdet med fokus på hög tillgänglighetsanpassning

• Arbetet med en ny simanläggning intensifieras

• En strategi för stadens arbete med mötesplatser för unga och fritidsgårdar tas fram   
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
• En ny fritidsgård som invigs på Storgatan gör det möjligt för fler unga att mötas i centrala Malmö  

• Verksamheten Guldängen säkras för att fortsatt erbjuda barn en bemannad bygglekplats

• I takt med att fler lekplatser och temalekplatser byggs eller rustas upp, ska dessa också 

tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariation

• Communities That Care (CTC) som motverkar lokala riskfaktorer i barns och unga liv, sprids till hela 

staden

• Staden ska accelerera insatserna för jämställdhet inom idrotten
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Språket är nyckeln till ett inkluderande Malmö

• Språkstödjande verksamhet på mötesplatser är ett bra komplement till ordinarie SFI-undervisning, inte 

minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket. 

• Malmö stad ska jobba för att nyanlända ska kunna få information på olika språk samtidigt som arbetet 

med att producera samhällsinformation på lättbegriplig svenska utvecklas 

• Förskolor och skolor ska ha fokus på språkutveckling 



EN GOD 
ORGANISATION
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• Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa 
en god arbetsmiljö och trygga anställningar.

• Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.

• Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad 
levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, 
rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

48

MÅL EN GOD ORGANISATION
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EN GOD ORGANISATION
• 29 Mkr tillskjuts hälsa, vård och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden i syfte att skapa bättre 

villkor för de anställda 

• Under året utvecklas rekryteringsprocessen av chefer i syfte att säkerställa en inkluderande och 

fördomsfri rekryteringsprocess för att nå en ökad representation

• Möjligheten att påverka sin arbetssituation är grundläggande för trivseln på arbetsplatsen

• Andelen heltidsanställda ska öka 

• Den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ska minska

• Behovet av extern bemanning inom vård- och omsorgsverksamheterna ska minska

• Malmö stad ska fortsätta att arbeta aktivt för att fler behöriga förskolelärare i förskolan och lärare 

grundskolan samt för att stärka kompetensförsörjningen inom omsorgen



DRIFTBUDGET 2021
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Tusentals kronor

BAS Index Demografi
Effektiviserin
g Övrigt KB 2021

Kommunfullmäktige 26 099 470 -797 25 772
Revisorskollegiet *) 12 794 230 13 024
Valnämnd 2 996 54 -31 3 019
Överförmyndarnämnd 31 395 565 -256 31 704
Kommunstyrelse 552 064 9 937 -16 860 -17 000 528 141
KS anslag till förfogande 116 348 2 094 10 000 128 442
Servicenämnd -342 000 363 -341 637
Rivning och sanering 36 000 36 000
Teknisk nämnd 875 203 15 754 -26 729 864 228
Exploateringsvinster -240 000 -30 000 -270 000
Rivning, sanering och detaljplaner 75 000 -35 000 40 000
Hamnanläggningar -33 174 -8 000 -41 174
Miljönämnd 76 262 1 373 -2 329 75 306
Stadsbyggnadsnämnd 96 047 1 729 -2 933 94 843
Bostadsanpassningsbidrag 25 776 464 26 240
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd 1 829 871 32 938 40 600 -19 034 -16 000 1 868 375
Grundskolenämnd 4 955 740 89 203 142 400 -41 499 5 000 5 150 844
Förskolenämnd 2 966 939 53 405 -45 900 -23 796 15 000 2 965 648
Kulturnämnd 520 431 9 368 4 500 -10 686 523 613
Fritidsnämnd 582 043 10 477 5 153 -11 953 585 720

Hälsa- vård och omsorgsnämnd 3 240 206 58 324 21 645 -26 561 65 000 3 358 614
Funktionsstödsnämnd 2 074 110 37 334 12 381 -16 991 20 500 2 127 334
Arbetsmarknads- och socialnämnd 1 890 471 57 511 50 836 -15 701 270 000 3 557 721
Hemlöshet 406 243
Ekonomiskt bistånd 898 361
Statsbidrag flyktingar -74 000 -74 000
SUMMA NÄMNDERNA 20 601 225 381 593 231 615 -216 156 279 500 21 277 777
Skatter och generella statsbidrag -21 148 344 -124 000 -21 272 344
Personalförsäkr/pensioner 325 000 -9 000 316 000
Bolag/kommunalförbund 223 056 10 316 233 372
Räntor och utdelningar -213 375 -31 000 -244 375
Gemensamma anläggningar och 
övrigt 10 249 -679 9 570
SUMMA KOMMUNEN -202 189 391 909 231 615 -216 156 114 821 320 000
*) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslagfrån KF:s presidium 



SAMMANTAGEN FÖRDELNING
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Förskolenämnden -1,3 Mkr

Grundskolenämnden 195 Mkr

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

38,5 Mkr

Hälsa, vård och omsorg 118,4 Mkr

Funktionsstöd 53,2 Mkr

Överförmyndarnämnden 0,3 Mkr

Kommunstyrelsen -23,9 Mkr 



SAMMANTAGEN FÖRDELNING
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Arbetsmarknads- och socialnämnden 362,6 Mkr

Stadsbyggnadsnämnden -1,2 Mkr

Tekniska nämnden -11 Mkr

Miljönämnden -1Mkr

Servicenämnden 0,4 Mkr

Kulturnämnden 3,2 Mkr

Fritidsnämnden (Rid och anslag) 3,7 Mkr



Ett öppet
och tryggt 
Malmö
i en ny tid
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- BUDGET 2021 -
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