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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-29 kl. 13:00-14:55

Plats

Rådhushallen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Sedat Arif (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................
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Jan Olsson

Emma-Lina Johansson
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Jan Olsson
Emma-Lina Johansson

Justeringen

2020-11-11

Protokollet omfattar

§222
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Delårsrapport 2020 Malmö stad

STK-2020-93
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål och budgetuppdrag. Den
innehåller också en finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska
utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per
utgången av augusti månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och med tilldelade
budgetuppdrag till största delen går enligt planering.
För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 mnkr. Överskottet förklaras
av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och
generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674
mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens investeringsram med
1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen för den
kommuncentrala budgetposten Finansiering.
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr
till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden
samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att efterskänka/återbetala samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets
prognostiserade resultat för kommunen.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av
utskänkningstillstånd, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
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Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ewa Bertz, Sara Wettergren, Måns Berger, Charlotte Bossen, Torbjörn
Tegnhammar och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 4 och 5 och avslag på beslutspunkt 2.
Magnus Olsson yrkar ändring avseende beslutspunkt 3 enligt följande:
”Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till hälsa-, vård-, och
omsorgsnämnden, 10 Mkr till funktionsstödsnämnden med syfte att stärka nämndernas kärnverksamhet,
samt 20 Mkr till fritidsnämnden med syfte att stärka Malmös föreningsliv.”
Sara Wettergren och Måns Berger yrkar avslag på Magnus Olssons ändringsyrkande avseende
beslutspunkt 3.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Sedat Arif, John Eklöf och Andréas
Schönström.
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige prövar varje beslutspunkt i kommunstyrelsens
förslag för sig.
Ordföranden finner först att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 1 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag avseende beslutspunkt 2 i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 2 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag
mot bifall till Magnus Olssons ändringsyrkande avseende beslutspunkt 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner slutligen att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkterna 4 och
5 i kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 201014 §337 Med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 201012 §597
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020
Granskning av Malmö stads delårsrapport 2020

Bilaga 1
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-10-28: Ärende 6. Delårsrapport 2020 Malmö stad

Då står vi här igen med en delårsrapport och åter igen är det enda målet som kommer att
uppnås under året det ekonomiska. Alla övriga politiskt satta mål förväntas inte uppnås
under året.
Utvecklingen av målresultaten går åt rätt håll men varför har inget gjorts för att få fart på
måluppfyllelsen? Det är ett stort svargetstecken från styret. Att det ekonomiska målet
uppnås beror på yttre faktorer så inte heller där visar styret handlingskraft.
Vi vill dock ge styret ett positivt omdöme när det gäller förslagen idag att dela ut stöd till
Malmös föreningsliv och civilsamhället. Det stödjer vi. Det är rätt och riktigt att använda
prognostiserade överskott till den typen av insatser.
Vi ser dock med oro på den långsiktiga utvecklingen av välfärden i Malmö. Målet med den
kommunala ekonomin är inte att samla i ladorna, utan att se till att leverera välfärd och
miljö- och klimatlösningar.
Vi kan läsa i delårsrapporten att det inte går åt rätt håll när det gäller barn och ungas
utveckling, klyftorna ökar i vår stad. Vi ser att orosanmälningarna ökar kraftigt, vi ser att
barngrupperna inte minskar i förskolan, att färre barn deltar i fritidsaktiviteter.
När vi nu går mot en ny budget för 2021 så måste vi verkligen satsa på barn och unga. Tyvärr
lyser den satsningen i styrets nu presenterade budgetförslag, istället planeras för nya
nedskärningar. Det är orimligt och vi kommer att arbeta för att stoppa dessa.
Malmö 2020-10-28
Anders Skans, gruppledare (V)
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-10-29
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-93
2020 har varit ett historiskt år. Ett år där vi har upplevt förändringar vi aldrig trodde
skulle vara möjligt. Coronakrisen har slagit mot i stort sett alla stadens verksamheter
och för oss i Skåne har det har blivit allt för uppenbart att krisen är långt ifrån över.
Årets delårsrapport pekar på att staden gör ett historiskt överskott.
Trots det finns det skäl till viss oro över stadens ekonomi. För det stora överskottet
förklaras framförallt av tillfälliga intäkter samtidigt som situationen i en del av våra
verksamheter är fortsatt pressad.
Delårsrapporten lämnar dock mycket att önska vad gäller uppföljningen av stadens
verksamheter. Av dom fyra övergripande målsättningar som kommunfullmäktige har
slagit fast refererar en tydligt till klimathotet.
Det var en tydlig prioritering från kommunfullmäktige, och det var en avgörande
anledning till att Miljöpartiet ställde sig bakom budgeten för innevarande år. När man
läser vad det står i årets första och enda delårsrapport om vår tids största utmaning
klimatet, kan man läsa att:
”Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering och i
vissa fall noteras positiva avvikelser i förhållande till planeringen. Flera nämnder och
bolag rapporterar dock att trenden i riktning mot målet inte kan bedömas i
dagsläget. En anledning är avsaknad av mätvärden.”
Vad detta faktiskt innebär för klimatet verkar ingen kunna svara på. Styret verkar inte
ens veta ifall Malmö stad bidrar till att förbättra eller förvärra vår tids största kris. Det
duger faktiskt inte.
Syftet med en delårsrapport är att ge oss politiker en bild av om vi är på väg att uppnå
dom mål som vi har satt upp, eller ifall det finns anledning att ingripa redan under
innevarande år. Men trots att klimatfrågan pekades ut som prioriterad av
kommunfullmäktige, säger delårsrapporten ingenting om stadens utsläpp.
För Miljöpartiet visar delårsrapporten att uppföljningen av stadens klimatarbete
behöver skärpas avsevärt och att vi bör införa en koldioxidbudget så att
verksamheternas åtagande blir mycket tydligare.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, ledamot kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad
I samband med fördelningen av det prognostiserade överskottet har Sverigedemokraterna gjort en
annan prioritering än den som styret gjort.
En underfinansierad äldreomsorg är anledningen till att många äldre avlidit under första vågen av
covid-19. För att risken för detta hot mot våra äldre ska avvärjas vill Sverigedemokraterna att 20
miljoner kr av det prognostiserade överskottet ska fördelas till Hälsa- vård- och omsorgsnämnden.
Sverigedemokraterna ser även stora behov inom Funktionsstödsnämnden och Fritidsnämnden.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:
Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till Hälsa- vårdoch omsorgsnämnden, 10 Mkr till Funktionsstödsnämnden med syftet att stärka nämndernas
kärnverksamhet, samt 20 Mkr till Fritidsnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningsliv.
Vi yrkade även avslag på att-sats 2 i enlighet med tidigare yrkande i kommunstyrelsen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare
2020-10-29

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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