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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Pandemi  och invasion av Ukraina har inneburit snabbt stigande priser och en ökad osäkerhet. 

• Höjda räntor – Riksbanken aviserar gradvisa räntehöjningar de närmaste åren.

• Högre löneökningar än tidigare prognoser enligt SKR:s bedömning 

• Inflations- och ränteuppgång leder till åtstramande effekter på världsekonomin.
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SVENSK EKONOMI

• Hög inflation och höjda räntor präglar 2022.

• Svensk BNP bromsar in och blir negativ 2023.

• Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på 
knappt 8,5% under 2022-2023.

Källa: SKR
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MODERNISERING AV DET 
KOMMUNALA PENSIONSSYSTEMET

• Det nya avtalet börjar gälla 1 januari 2023 och gäller samtliga kommuner och regioner.

• Från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt pensionssystem.

• Pensionsavgiften höjs från 4,5% till 6% respektive från 30% till 31,5%.

• Inflationen påverkar kommuner och regioners pensionskostnader.

• Prisbasbeloppet 2023 har fastställts till 52 500  kr – en ökning med 8,7%.
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EKONOMISK PROGNOS 2022

Finansiering +504 Mkr

Förvaltningarna +383 Mkr

Realisationsvinster +730 Mkr

Total prognos +1 617 Mkr

Justering realisationsvinster -730 Mkr

Balanskravsresultat +887 Mkr 



PROGNOS 2022
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BELOPP I TUSENTALS KRONOR Sept
Kommunfullmäktige 1 500
Revisorskollegiet 0
Valnämnd 1 000
Överförmyndarnämnd 5 000
Kommunstyrelse 29 000
Servicenämnd 55 000
Servicenämnd -rivning och marksanering -4 000
Teknisk nämnd 25 000
Teknisk nämnd -exploateringsverksamhet 75 000
Teknisk nämnd -realisationsvinster 730 000
Teknisk nämnd –rivning, sanering och detaljplaner 60 000
Teknisk nämnd -hamnanläggningar 6 458
Teknisk nämnd –hamnanläggningar rivning/sanering 4 000
Miljönämnd 1 000
Stadsbyggnadsnämnd 0
Stadsbyggnadsnämnd -bostadsanpassningsbidrag 7 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 85 000
Grundskolenämnd 30 000
Förskolenämnd 70 000
Kulturnämnd 2 800
Fritidsnämnd 0
Hälsa- vård och omsorgsnämnd 4 000
Funktionsstödsnämnd -100 000
Arbetsmarknads- och socialnämnd 70 000
Arbetsmarknads- & socialnämnd -statsbidrag flyktingar -5 000
SUMMA NÄMNDERNA 1 152 758



MALMÖ STÅR EKONOMISKT VÄLRUSTAT (MNKR)
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ÄSKAD INVESTERINGSNIVÅ
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BERÄKNING AV UTRYMME (MNKR)

MAJ 2022 SEPT 2022 12 OKT 2022 25 OKT 2022

Skatter och generella statsbidrag 937 1 123 1 123 1 045

Statsbidrag flyktingar (intäktsram) -10 -10 -10 -10

Pensioner/personalomkostnader -404 -599 -573 -573

Räntor och utdelning -22 -54 -23 -29

KS-anslag förändring under 2022 14 28 28 28

Justeringar -25 -70 -153 -153

Utrymme 490 418 392 308

Demografi -225 -225 -223 -223

Index (maj 2,9%/sept 4,2%/okt 4,4%) -674 -978 -978 -1 022

Utrymme -409 -785 -809 -937

Beakta/föreslagna förändringar -14 -40 -38 -37

Utrymme -423 -825 -847 -974
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EKONOMISKA PRIORITERINGAR
• Oförändrad skatt   21,24%

• RUR -500 Mkr

• Full index 4,4%

• Full demografi    

• Effektiviseringar/Besparingar

• Ingen utdelning från MKB

• Frysta politikerarvoden 2023
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EFFEKTIVISERINGAR OCH BESPARINGAR

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden,
Kommunfullmäktige: -5,6%

Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden, 
Servicenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden:

-3,1%

Förskolenämnden, Fritidsnämnden, 
Grundskolenämnden, Kulturnämnden, 
Funktionsstödsnämnden, Överförmyndar-
nämnden, Hälsa- vård och omsorgsnämnden, 
Arbetsmarknads- och socialnämnden:

-1,6%



Energibesparingar, minskad administration och samutnyttjande 
av lokaler ska gå före besparingar på personal som jobbar nära 
Malmöbor

12



VI VÄRNAR

• Klimatomställningen

• Välfärden

• Jobben

13



UTBILDNING 
OCH ARBETE
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UTBILDNING OCH ARBETE
En bra start i livet

• Malmö stad ska arbeta för att fler barn går i förskolan.

• Malmö stad ska sträva efter minskad skolsegregation med de medel som står kommunen till buds.

• Malmö stad ska ha särskilt fokus på svensk- och matematikundervisningen samt verka för fler behöriga lärare, 
studiero och elevhälsan. 
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UTBILDNING OCH ARBETE
Fler Malmöbor i arbete

• Malmö stad ska ha en aktiv näringspolitik för att locka företag att etablera sig och expandera i Malmö.

• Malmö stads satsning på arbetsmarknadsanställningar fortsätter och riktas till nya grupper.

• Nya utbildningar mot bristyrken inrättas, i samarbete med företag i berörda branscher.



STADSUTVECKLING 
OCH KLIMAT
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Ett hållbart Malmö som ställer om

• Malmö ska gå före i klimat- och miljöarbetet genom minskade klimatutsläpp, klimatanpassningsåtgärder och 
satsningar som säkrar den biologiska mångfalden. 

• Malmö stad utreder hur en koldioxidbudget kan inarbetas i stadens ordinarie styrmodell.

• Förutsättningarna för att starta ett energibolag som kan öka den lokala produktionen av förnybar och återvunnen 
energi i regionen undersöks.

• Malmö stad ska verka för att minska matens påverkan på klimatet och motverka matsvinn i samverkan med 
näringsidkare och civilsamhället.
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Fler bostäder i en blandad och hållbar stad

• Arbetet med att planera Amiralsstaden, Östervärn och Holma kommer leda till nya bostäder, arbetsplatser, 
samhällsservice och grönska och bidra till att bryta fysiska barriärer och bygga en mer blandad och hållbar stad. 

• Malmö stad ska utveckla och sprida Mallbo för att skapa förutsättningar för fler klimatsmarta och prisvärda 
bostäder som fler Malmöbor har råd med.

• Malmö stad ska tillsammans med boende och näringsidkare undersöka hur storstadspaketet kan bidra till fler 
gröna mötesplatser för umgänge, kvartersparker, delad mobilitet och barns rörelse.

• Tillsammans med civilsamhället ska Malmö stad jobba med initiativet Barns bostad först.
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STADSUTVECKLING OCH KLIMAT
Fler jobb i ett växande Malmö

• Malmö stad ska stötta nyföretagande, arbeta för fler företagsetableringar som bidrar med jobb till Malmöborna 
och fler klimatsmarta investeringar.

• Förutsättningarna för ett Malmö Startup District undersöks vidare.  

• Malmö stad arbetar för att utveckla centrum och stadskärnan i samarbete med fastighetsägare och 
handelsaktörer.



TRYGGHET OCH 
DELAKTIGHET
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Ett tryggare Malmö

• Malmö stad ska prioritera arbetet med tidiga och förebyggande insatser, samt insatser för att fånga upp unga 
som befinner sig i riskzon.

• Malmö stad fortsätter arbetet för att strypa kriminellas intäktskällor och stänga verksamheter med kopplingar till 
den svarta ekonomin och organiserad brottslighet.

• Malmö stad ska utveckla ett systematiskt arbete att följa upp kommunens upphandlingar för att motverka fusk 
och lönedumpning hos leverantörer.

• Malmö stad ska stötta stadens kvinnojourer långsiktigt samt hjälpa våldsutsatta kvinnor i Malmö att få långsiktiga 
bostäder.
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TRYGGHET OCH DELAKTIGHET
Ökad delaktighet i ett öppet Malmö

• Ett områdeslyft initieras i Malmö med målet att till år 2030 stärka delaktigheten, öka tryggheten och främja den 
lokala utvecklingen i socialt utsatta områden, med särskilt fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.

• Under kommande år ska Malmö stad fortsätta värna ett rikt, varierat och jämställt kultur- och fritidsliv.

• Malmö stad ska utreda, utveckla och stärka kommunens arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter.



EN GOD 
ORGANISATION
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EN GOD ORGANISATION
• Malmö stads organisation ska präglas av tillit till alla medarbetare och där trygga anställningar, en god 

arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld.

• Fortsatta satsningar ska göras på att förbättra personalens kunskaper i svenska inom äldreomsorgen och 
förskolan.

• Malmö stad ska säkerställa en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess.

• Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska tydligare länkas samman med stadens kompetensförsörjningsbehov.



• Regeringens budgetproposition

• SKR:s cirkulär om budgetpropositionen
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VAD MER KAN PÅVERKA 
MALMÖ STADS BUDGET?
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