
Malmö 



Historiska årtal 

• 1275  Fiskestaden Malmhauga omnämns för första 

 gången 

• 1437  Malmö får sitt stadsvapen av Erik  

 av Pommern 

• 1500  Blomstrande storstad i danska riket med   

 5 000 invånare 

• 1658  Malmö blir svenskt 

• 1870  Kockums etableras i Västra Hamnen 

• 1914 Baltiska utställningen 

• 1998  Grundas Malmö högskola  

• 2000  Öresundsförbindelsen invigs 

• 2001 Bo01 – europeisk bomässa  

• 2010 Citytunneln öppnas 

• 2010 Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö 

• 2012 Ung Bo 12 - Sveriges första bomässa av och för 

unga 

• 2013 Kommissionen för social hållbarhet 

• 2014 Malmöexpressen  

• 2015 Malmö Live med konsertsal i världsklass 
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Den unga och 

växande staden 

• 318 000 invånare  (31 dec 2014) 

• 49 % är under 35 år och 20 % är 

under 18 år 

• Stadig ökning av antalet födda 

• År 2021 förväntas Malmö passera 

350 000 invånare 

• År 2025 förväntas Malmö ha mer än 

375 000 invånare 
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Malmö är en ung stad och 

den mest typiska Malmöbon 

är en 29-årig tjej eller en  

30-årig kille. 

29,5 år 

Den unga staden 



En global mötesplats 

• 31 % av stadens invånare är födda utomlands 

• 177 nationaliteter finns representerade 

• Över 150 olika språk talas i staden 

Den unga staden 



• Citytunneln - Malmö C, Triangeln och Hyllie  

• Drygt 700 fjärrtåg och 450 bussar i linjetrafik 

ankommer och avgår varje vecka 

• 60 000 människor arbetspendlar varje dag in till 

Malmö, 30 000 pendlar ut  

• Två miljoner passagerare flyger in och ut från 

Malmö Airport varje år 

• Nästan 14 000 personer arbetspendlar dagligen 

med tåg eller bil över Öresundsbron (2012) 

• 2014 invigs MalmöExpressen 

 

 

Pendling – till och från 

Den attraktiva staden 



• Öresundsregionen räknas som en av Europas  

främsta innovationsledare 

• Regionen har 3,8 miljoner invånare 

• 250 000 företag och 1,8 miljoner anställda 

• 14 universitet och 140 000 studenter 

• 11 miljoner människor pendlar med tåg över 

Öresundsbron varje år 

• Norra hamnen i Malmö - regionens nya 

internationella logistikcentrum 

• Malmö har nära till allt och är en viktig del i den 

expanderande regionen 

 

En del av 

Öresundsregionen 

Den attraktiva staden 



 

En populär besöksstad 

• Totalt drygt 1,2 miljoner gästövernattningar per år 

(2013) 

• 65 % av Malmös besökare är från Sverige 

• Vanligaste internationella besökarna är från Danmark, 

följt av tyskar och engelsmän 

• Antal sysselsatta inom Malmös turistnäring har 

fördubblats på 10 år 

• Besöksnäringen är ett prioriterat område inom Malmö 

 

 

Den levande staden 



Kulturinstitutioner 

• Malmö Konsthall 

• Malmö Konstmuseum 

• Malmö Museer 

• Stadsbiblioteket 

• Malmö Stadsteater 

• Malmö Kulturskola 

• Malmö SymfoniOrkester 

• Malmö Opera 

• Skånes Dansteater 

• Moderna Museet Malmö 

• Stadsarkivet 

• Katrinetorp 

• Malmö Live 
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Föreningsliv 

• Runt 500 registrerade föreningar 

• Cirka 190 000 medlemmar – varav  

160 000 i åldrarna 4-25 år 

• Varierat utbud med bland annat 

cirkusskola, schack, skateboard, roller 

derby, friluftsliv, segling och idrott i alla 

former 
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Malmö stad; 

 politisk organisation 

och styrning 



Vad är en kommun? 

Sverige är indelat i kommuner och landsting. 

 

• En geografisk personsammanslutning 

 

• En självständig och inom vissa ramar fri 
bestämmanderätt. (Det kommunala självstyret,1 kap. 1 § RF)  

 

• Kommunen är en juridisk person med 
rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga 

 



Medlem  i  en kommun 

•  folkbokförd i kommunen 
•        äger fast egendom i kommunen  
•        taxerad till  kommunalskatt där. 
  
Kommunen har medlemmar och har offentligrättsliga 
markbefogenheter gentemot dessa (bl.a. beskattning) 

 
Medlemmar behöver inte vara svenska medborgare 
 
Juridiska personer, staten och kommuner kan vara 
medlemmar 
 
Rättigheter (service, överklaga beslut) och skyldigheter 
(skatt) 

 



Den rättsliga kontexten 

 

• grundlagarna: regeringsformen, 

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, 

successionsordningen 

• kommunallagen 

• speciallagstiftning; socialtjänstlagen, PBL, 

miljöbalken, skollagen, HSL o.s.v. 

• förvaltningslagen 

• offentlighets- och sekretesslagen 

 



Vad får en kommun göra? 

Specialreglerad kompetens  

= obligatoriska uppgifter (SoL, OL, MB, PBL, HSL, SkolL 
m.m.)  

 

Allmän kompetens   

= fri sektor att ombesörja egna angelägenheter, frivillig 
verksamhet (angelägenheter av allmänt intresse som har  

anknytning till kommunens område eller dess medlemmar  

och som inte skall handhas enbart av staten, en annan  

kommun, ett annat landsting eller någon annan) 

 

 

Tilläggskompetens (kompetensutvidgande lag (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter 

 



Den yttre ramen för kommunens 

handlingsfrihet 

1. Lokaliseringsprincipen  

2. Uppgift som ankommer på annan  

3. Förbud mot understöd åt enskild  

4. Förbud mot spekulativ företagsamhet  

5. Förbud mot understöd åt enskilda företag 



Organisation 

• Stor frihet 

 

• Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer 
måste finnas 

 

• Obligatoriska nämnder: valnämnd samt 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 

 

• Därutöver de nämnder som behövs för att fullgöra 
uppgifter enligt speciallagar, ex. uppgifter enligt 
socialtjänstlagen 



Politisk organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Fritidsnämnden 

Förtroendenämnden 

Kulturnämnden 

Miljönämnden 

Servicenämnden 

Sociala resursnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Valnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Förskolenämnd 

Grundskolenämnd 

Arbetsmarknads-gymnasie- oc
h vuxenutbildningsnämnd 

Stadsområdesnämnd Norr 

Stadsområdesnämnd Öster 

Stadsområdesnämnd Söder 

Stadsområdesnämnd Väster 

Stadsområdesnämnd 
Innerstaden 

Revisorskollegiet 



Kommunfullmäktige 

61 ledamöter 

Direktvalda av kommunmedlemmarna 

Den högsta beslutande politiska församlingen 

 

• S+MP = 27 ledamöter 

• V = 6 ledamöter 

 

• M = 14 ledamöter 

• FP = 3 ledamöter 

• SD = 9 ledamöter 

• FI = 2 ledamöter 

 

 



Kommunfullmäktiges uppgifter 

  

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, främst 

1. mål och riktlinjer för verksamheten, 

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 

3.  nämndernas organisation och verksamhetsformer, 

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och 
beredningar, 

5. val av revisorer, 

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt 

8.  folkomröstning i kommunen eller landstinget. 



Kommunstyrelsen 

 

 ledande och samordnande roll,  

 

 uppsikt över nämnder, kommunala företag och    
kommunalförbund 

 

 får inhämta yttrande och upplysningar från nämnder, 
beredningar och anställda 

 



Kommunstyrelsen 
              Ledamöter 

 

• Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande 
Andreas Schönström (S), förste vice ordförande 
Torbjörn Tegnhammar (M), andre vice ordförande 
Rose-Marie Carlsson (S) 
Jamal El-Haj (S) 
Sofia Hedén (S) 
Karolina Skog (MP) 
Hanna Thomé (V) 
Håkan Fäldt (M) 
Noria Manouchi (M) 
Ewa Bertz (FP) 
Magnus Olsson (SD) 
Anders Olin (SD) 

 

         Ersättare 

 

• Carina Nilsson (S) 
Anders Rubin (S) 
Carina Svensson (S) 
Mubarik Abdirahman (S) 
Frida Trollmyr (S) 
Johanna Öfverbeck (MP) 
Anders Skans (V) 
Linda Simonell Wirje (M) 
John Roslund (M) 
Helena Nanne (M) 
Roko Kursar (FP) 
Jörgen Grubb (SD) 
Richard Åhman Persson (SD) 
 

 



Kommunalråd 

Kommunalråd  

Malmö har kommunalråd som väljs av 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunalråden ansvarar för var sitt 

verksamhetsområde som de har beredningsansvar för.  

 

 

Vissa kommunalråd är oppositionsråd. Dessa har inget 

beredningsansvar men de får tidigt insyn i alla ärenden. 



Kommunalråd med beredningsansvar 
Finans: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 
Arbetsmarknad, gymnasie- och 
vuxenutbildning: Andreas Schönström 
(S) (ansvarar även för trygghet- och 
säkerhetsfrågor) 
Skola: Anders Rubin (S) 
Socialtjänst, vård och omsorg: Carina 
Nilsson (S) 
Teknik och miljö: Milan Obradovic (S) 
Stadsbyggnad och service: Karolina Skog 
(MP) 
Demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter: Nils Karlsson (MP) 
Kultur, fritid och folkhälsa: Frida Trollmyr 
(S) 
Kommunalråd utan beredningsansvar 
Torbjörn Tegnhammar (M) 
Magnus Olsson (SD) 
Hanna Thomé (V) 
Martina Skrak (V) (Hanna Gedin vikarierar 
under perioden 1 juli 2015-26 februari 
2016) 



Verksamhet 

 
Malmö stad ansvarar bland annat för 

skolor, parker, fritidsanläggningar, gator, 

torg, vård samt individ och 

familjeomsorg. 

 

Kommunen är en politiskt styrd 

organisation. Verksamheten styrs utifrån 

politiskt beslutade mål och visioner. 
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Förvaltningsorganisation 
 Kommunfullmäktige 

Förskoleförvaltningen Fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Stadsrevisionen 

Nämnder 

Stadskontoret 

Stadsområdesförvaltning 

Norr 

Grundskole-förvaltning

en 
Kulturförvaltningen 

Stadsområdesförvaltning 

Öster 

Arbetsmarknads-

gymnasie- och 

vuxenutbildnings 

förvaltningen 

Miljöförvaltningen 
Stadsområdesförvaltning 

Söder 

Serviceförvaltningen 

Sociala 

resursförvaltningen 

Fastighetskontoret 

Gatukontoret 

Stadsbyggnads-
kontoret 

Stadsområdesförvaltning 

Väster 

Stadsområdesförvaltning 

Innerstaden 

 



Kostnader  
 

 10% 

6% 

36% 
23% 

15% 

10% 

Infrastruktur 

Kultur Fritid 

Pedagogisk verks 

Vård Omsorg 

Övriga 

Individ & familj 



Intäkter  

 

5% 

15% 

57% 

23% 

Taxor avgifter 

Övr. verks. 
Intäkter 

Skatter 

Gen. bidrag 



Resultat (mkr) 
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Stadsområden 

 



Stadsområdena 

ansvarar för 

• Vård och omsorg 

• Individ och familj  

• Lokal kultur och fritid - 

demokratiarbetet 
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Vård och omsorg 

• Äldreomsorg 

• Omsorg om personer med 

funktionsnedsättning 

• Stöd till anhöriga 
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Individ och familj 

• Ekonomiskt bistånd 

• Socialt betingad hemlöshet 

• Missbruks- och beroendevård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Våld i nära relationer 

• Social jour 

• Rådgivning och stöd 
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Lokal kultur och fritid 

• Medborgarkontor 

• Bibliotek 

• Mötesplatser 

• Fritidsverksamhet 

• Fältgrupp 

• Förebyggande verksamhet  
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