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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-07-03 kl. 10:00-10:55

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Underskrifter

Sekreterare

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

Jonas Rosenkvist
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar
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Justeringen

2020-07-03

Protokollet omfattar

§§255-257
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ÄRENDELISTA
§255
§256
§257

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Nämndsinitativ - upphäv tekniska nämndens beslut om att avbryta
upphandlingen av renhållning

4

§

255

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens reviderade förslag till
sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens beredning 2021.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår att ändra tiden för kommunstyrelsens
sammanträdesdag den 13 oktober 2021 till kl. 9.00 samt att kommunfullmäktiges
sammanträdesdag den 22 december flyttas till den 21 december 2021.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
Stadskontorets avdelningar
Beslutsunderlag





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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§

256

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) 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 (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden samt yrkar att
revidera beslutspunkt 5 enligt följande lydelse:
"Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det pågående arbetet och
vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Magnus Olssons (SD) yrkande.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden och Magnus
Olssons (SD) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkanden med instämmande av Charlotte
Bossen (C) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutsunderlag





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
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Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Protokoll KCS 2020-06-30
Beslut om återremiss KF 200618 §147

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsen 2020-07-03
Ärende 3. Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Coronakrisen slår fortsatt med full kraft mot Malmö. Arbetslösheten är nu högst i hela landet, och ökar
i snabbt takt, Många av dem som nu förlorar sina arbeten har en svag förankring på arbetsmarknaden.
Om inte oerhört kraftfulla insatser sätts in för att rusta människor för att snabbt kunna återvända till
arbetsmarknaden riskerar arbetslösheten i Malmö att bita sig fast på ohållbart höga nivåer.
Därför är det mycket beklagligt att styret väljer att lägga hälften av de pengar som Malmö stad har
möjlighet att använda för att lindra krisens effekter på underskott som överhuvudtaget inte har med
Coronakrisen att göra. Den ekonomiska prognosen visar att arbetsmarknads- och socialnämndens
budgetram för försörjningsstöd har drabbats av en merkostnad på 50 miljoner på grund av Corona.
Trots detta väljer styret att driva igenom att ytterligare 200 miljoner ska tillföras till budgetramen för att
täcka de enorma underskott som har uppstått på grund av en fullkomligt misslyckad socialdemokratisk
politik där arbetslösa som uppbär försörjningsstöd inte får adekvat hjälp för att nå egen försörjning.
Malmö stad har inte råd att lägga hundratals miljoner på att dölja socialdemokraternas misslyckanden.
Alla resurser behövs för att lindra krisens effekter, för att skydda Malmöbornas arbetstillfällen och
säkra välfärdens finansiering.
Mot bakgrund av detta yrkade vi på följande ändringar i förslaget om justerade budgetramar:
Ökat kommunbidrag med 45 miljoner kronor för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för fler
platser i vuxenutbildning.
Ökat kommunbidrag med 4 miljoner till hälsa- vård och omsorgsnämnden till rehabiliteringsinsatser
efter Covid-sjukdom
Minska utökningen av kommunbidrag från 250 miljoner till 50 miljoner till ASN – ekonomiskt bistånd
Ökat kommunbidrag med 5 miljoner till tekniska nämnden för parkeringslättnader för att stödja
handeln
Ökat kommunbidrag med 146 miljoner till kommunstyrelsen anslag till förfogande för beredskap vid
fördjupad kris.
Eftersom våra yrkanden ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag
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Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Nämndsinitativ - upphäv tekniska nämndens beslut om att
avbryta upphandlingen av renhållning

STK-2020-1061
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ
om att upphäva tekniska nämndens beslut om att avbryta upphandlingen av renhållning.
Den 12 juni fattade Tekniska nämnden i Malmö beslut att avbryta upphandlingen av
renhållning och skötsel av grönytor i staden. De Malmöbor som görs arbetslösa ersättas av
bidragstagare som delvis ska få deras ordinarie arbeten, men främst av personer i statligt
finansierade arbetsmarknadsåtgärder. Beslutet har gjort att flera företag nu har det svårt och
har kritiserats hårt av flera arbetstagarorganisationer. När bidragstagarna får jobb, riskerar
hundratals anställda att bli arbetslösa. Dessutom riskerar företagarnas kompetens att
urholkas. Malmö har högst arbetslöshet i landet. Ska vi kunna bryta utanförskapet i staden
måste fler ha ett jobb att gå till. För att detta ska vara möjligt måste fler jobb växa fram. Att
flytta arbetslöshet mellan grupper löser däremot ingenting.
Mot bakgrund av detta föreslår Charlotte Bossen (C) och Torbjörn Tegnhammar (M)
kommunstyrelsen:
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tekniska nämndens beslut från 2020-06-12 om att
avbryta upphandlingen av renhållning och skötsel av grönytor i staden.
att besluta att ärendet behandlas på kommunfullmäktige den 2020-07-03.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår nämndinitiativet.
Beslutsgång

Andréas Schönström (S) yrkar avslag till nämndinitiativet med instämmande av Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S).
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till nämndinitiativet med en ändring i den andra att-satsen
att föreslå kommunstyrelsen besluta att nämndinitiativet behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde i september 2020.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla nämndinitiativet och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå nämndinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Paragrafen är justerad
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