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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-07-03 kl. 13:00-13:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Eva Hallén (SD)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Daniel Svartek
Ordförande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................

…………………………………

Anders Rubin

Anton Sauer
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Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Anders Rubin
Anton Sauer

Justeringen

2020-07-10

Protokollet omfattar

§§163-166
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ÄRENDELISTA
§163
§164
§165
§166

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
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§

163

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att "det ska särskilt upplysas om att vid
kommunfullmäktiges sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt
sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde erinras om att de inte får röja enskildas
sekretess."
Upprop förrättas.
Paragrafen är justerad
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§

164

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras fredagen den 10 juli på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Anders Rubin och Anton Sauer att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

165

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021

STK-2020-937
Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning och
kommunfullmäktige avseende 2021 har tagits fram med hänsyn tagen till sammanträdestider
för Sveriges Kommuner och Regioner samt förslag till sammanträdestider för
Regionfullmäktige 2021. Avstämning har även gjorts avseende tidplan för budget- och
uppföljningsprocessen i Malmö stad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens reviderade förslag till
sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh redogör för kommunstyrelsens reviderade förslag och yrkar bifall till
detsamma.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Stadskontorets avdelningar
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200703 §255
Reviderat förslag till sammanträdestider för 2021 KSB KS och KF efter KS 200703
Förslag till beslut KSAU 200629 §445
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200629 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
Förslag till sammanträdestider för 2021 KSB KS och KF just

Paragrafen är justerad
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§

166

Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92
Sammanfattning

Mot bakgrund av den ekonomiska prognosen för Malmö stad per den 30 april 2020 beslutade
kommunstyrelsen den 3 juni 2020, § 219, att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det
ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till
coronaviruspandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos 2020.
3. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det
pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska underskotten.
4. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som i Ekonomisk prognos rapporterat
budgetöverskott till följd av coronaviruspandemin och/eller demografiska effekter att inte
förbruka dessa medel under 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i samband med Delårsrapport 2020
återkomma med förslag till ombudgetering till följd av ekonomiska konsekvenser av Covid19 och förändrad demografisk utveckling.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma i
samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i
kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronaviruspandemin. För
sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att bedömningen
blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband med
Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av förändrat
redovisningsregelverk.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige
genom s.k. minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att med en
extern och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och
socialnämndens behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda
anledningarna till de kraftigt ökade kostnaderna.
Med anledning av återremissen noterar stadskontoret följande.
När kommunstyrelsen den 12 februari 2020, § 43, lade informationen om
Bokslutskommunikén för 2019 till handlingarna beslutade kommunstyrelsen också att ge
stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
analysera de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
nämndens verksamheter med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande
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underskott under 2019. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som sammanställs av
stadskontoret och skickas på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Stadskontorets
rapport med remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas till
kommunstyrelsen senast i september månad 2020.
Uppdraget pågår i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Då det således föreligger ett tidigare beslut av kommunstyrelsen om att utreda
arbetsmarknads- och socialnämndens kostnadsutveckling och budgetavvikelse bedömer
stadskontoret att kommunstyrelsen nu bör ta ställning till hur återremissen från
kommunfullmäktige ska hanteras och i samband därmed även ta ställning till vilka beslut som
bör fattas med anledning av den ekonomiska prognosen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 i enlighet
med vad som beskrivs i ärendet och uppdrar åt nämnderna att arbeta med den
inriktning som beskrivs i ärendet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka
antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka
arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar
för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga
till coronapandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det
pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska
underskotten.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma
i samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i
kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronapandemin. För
sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att
bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband
med Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av
förändrat redovisningsregelverk.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Emma-Lina Johansson Stefana Hoti och Roko Kursar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Tegnhammar och Charlotte Bossen yrkar följande ändringar i beslutspunkt 2 i förslaget
om justerade budgetramar:
"Öka kommunbidrag med 45 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för fler platser i
vuxenutbildning.
Öka kommunbidrag med 4 miljoner kronor till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till rehabiliteringsinsatser
efter Covid-sjukdom.
Minska utökningen av kommunbidrag från 250 miljoner kronor till 50 miljoner kronor till
arbetsmarknads- och socialnämnden - ekonomiskt bistånd.
Ökat kommunbidrag med 5 miljoner kronor till tekniska nämnden för parkeringslättnader för att stödja
handeln
Ökat kommunbidrag med 146 miljoner kronor till kommunstyrelsens anslag till förfogande för beredskap vid
fördjupad kris."
Magnus Olsson biträder Torbjörn Tegnhammars yrkande, yrkar att beslutspunkt 5 revideras
enligt följande lydelse:
"Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det pågående arbetet och
vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans."
samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i övriga delar.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sedat Arif, Andreas Schönström och John Roslund.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot övriga yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med en gemensam gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 2 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200703 §256 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200629 §446 med Muntlig reservation (M)
Kommunledningens förslag Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200629 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad återremitterat ärende
Beslut om återremiss KF 200618 §147
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
11
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Bilaga 2
13

Bilaga 3
14

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-07-03
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-92
I budgeten för 2020 valde Miljöpartiet att föreslå en skattehöjning. Vi såg att
det fanns ett behov av att höja skatten då vi insåg att budgeten till
arbetsmarknads- och socialnämnden, framförallt avseende ekonomiskt bistånd
var gravt underfinansierad. Alla partierna förutom Miljöpartiet valde att skära
ner i ekonomiskt bistånd i sina budgetförslag för 2020. Vi var det enda partiet
som satsade mer pengar på ekonomiskt bistånd eftersom underfiansieringen av
socialtjänsten var så uppenbar. Den nuvarande ekonomiska prognosen visar att
vi hade rätt. Det går inte att trolla bort utsatta människor.
Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning för att se över arbetsmarknads- och
socialnämndens ekomomiska ramar. Det tycker vi är klokt och slutsatserna av
utredningen bör tas i beakt i budgetprocessen för 2021. Vi kan dock redan nu
konstatera att vi ser att arbetsmarknads- och socialnämnden behöver mer
resurser, framförallt budgetramen för ekonomiskt bistånd som just nu
prognostiserar ett hisnande underskott på 300 mkr. Långsiktigt så är självklart
den enda lösningen att människor får ett jobb och blir självförsörjande, men det
kommer ta tid. Särskilt nu men den rådande osäkerheten på arbetsmarknaden.
Därför är försörjningsstödet viktigt som en tillfällig lösning när människor far
illa.
Vi ser positivt på en tillfällig ramjustering för att tillföra mer resurser till
arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi anser också att det är rimligt att
funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård och omsorgsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden befrias tillfälligt under 2020 från ansvar
för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader
hänförliga till coronapandemin. Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får möjlighet att använda sitt prognostiserat överskott för att utöka antalet
platser inom vuxenutbildningen och stärka arbetet inom elevhälsan ser vi som
en viktigt investering för Malmöbornas framtid.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 4
15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-07-03: Ärende 3. Ekonomisk rapport

Den ekonomiska prognosen är mer osäker i år än någonsin på grund av det rådande läget med Covid19. Men det vi visste när vi gick in i det här året blir allt tydligare i kristider: att välfärden är
underfinansierad. Det här året har det blivit tydligare än någonsin vilka som är hjältarna i vårt
samhälle, vilka det är som vi verkligen behöver när det kniper. Välfärdspersonalen. Det här året har
det blivit solklart att välfärden behöver bedrivas i offentlig regi.
Malmö har hittills klarat av att hålla smittspridningen på en relativt låg nivå, tack vare hög andel
offentligt drivna vårdboenden och en helt offentligt driven hemtjänst. Nu är det dags att blicka
framåt och inse att vår välfärdspersonal knappast kan leva på applåder, hur mycket styret än skulle
önska det. Det är dags att ta med sig lärdomarna från detta år in i framtiden och verkligen satsa på
vår gemensamma välfärd. Det gör vi genom att driva den i offentlig regi, demokratiskt besluta över
den och finansiera den ordentligt.
Vi måste se till att äldreomsorgen har de resurser den behöver. Att förskolor och skolor har råd att se
varje barn och stötta dem oavsett pandemi eller ej. Att arbetsmarknadsinsatserna,
vuxenutbildningen, det sociala och förebyggande arbetet finansieras grundligt, samt att
funktionsstödet fungerar för alla.
Vi vill se att alla som arbetar inom välfärdsyrken i Malmö Stad har trygga anställningar, bra
arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Vi vill att de ska ha inflytande över sin arbetssituation och
möjlighet att utvecklas i arbetet. Vi vill inte se fler åtgärdsplaner som åtkrävs för att välfärden
underfinansieras från start. Nu vill vi se satsningar.
Vi ställer oss bakom den justeringen av budgetramarna som föreslagits i underlaget. Likaså att ge
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda prognostiserat överskott för att
påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom vuxenutbildningen, samt stärka arbetet inom
elevhälsan i gymnasieskolan, något som vi i Vänsterpartiet drivit länge.
Vi är också glada att kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom vårt yrkande om att även
arbetsmarknads- och socialnämnden ska ansvarsbefrias för kostnader relaterade till Covid-19. När
trygghetssystemen monterats ner, när färre får a-kassa, fler utförsäkras från sjukförsäkringen
samtidigt som skatten sänks för de rikaste, anställningstryggheten är hotad och en rent hutlös
nedmontering av Arbetsförmedlingen drivs igenom trots en skenande arbetslöshet, då kommer
försörjningsstödet vara det skyddsnät som allt fler behöver fångas upp av.
Vi yrkar bifall till förslaget till beslut, men vill poängtera att det bara är en tillfällig lösning för att klara
årets speciella situation. Vi ser fram emot en budgetberedning som verkligen tar tag i problemet men
underfinansiering inför kommande år.
Malmö 2020-07-03
Anders Skans, gruppledare (V)

