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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-29 kl. 13:00-17:20

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Eva Hallén (SD)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Darko Simic (M) ersätter Nicola Rabi (M)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Kent Andersson (S) (Ordförande revisorskollegiet)
Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia

Anders Olin
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Juan-Tadeo Espitia
Anders Olin

Justeringen

2020-05-13

Protokollet omfattar

§98
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Årsredovisning 2019 Malmö stad

STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet åt
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ avseende deras förvaltning av kommunens medel.
5. Kommunfullmäktige lägger, med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser”,
årsredogörelsen för år 2019 till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar
1. att årsredovisningen för år 2019 godkänns,
2. att kommunstyrelsen, och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet avseende deras förvaltning av
kommunens medel, samt
3. att med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser” lägga årsredogörelsen för år 2019 till
handlingarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen yttrar sig även Anders Skans, Charlotte Bossen, Helena Nanne, Emma-Lina
Johansson, Magnus Olsson, Torbjörn Tegnhammar, Sedat Arif, Andréas Schönström och Stefana Hoti.
Revisorskollegiets ordförande Kent Andersson yttrar sig över revisionsberättelsen beträffande
Malmö stads verksamhet för år 2019. Kent Andersson redogör härvid närmare för
granskningen av 2019 års verksamhet.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200304 §96 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200302 §146
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
Revisionsberättelse för år 2019
Iakttagelser och synpunkter 2019
Årsredogörelse 2019
Bilaga 1 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Bilaga 2 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Förslag till beslut angående revisionsberättelse för 2019

Bilaga 4
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-04-29: Ärende 4. Årsredovisning för Malmö stad 2019

Årsredovisningen för Malmö stad 2019 behandlades idag. Vår gemensamma välfärd går på
knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var
underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast
kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö
stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent,
stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.
Vi gör en halv miljard i vinst trots att det finns stora resultatskillnader mellan skolor och olika
elevgrupper i Malmös kommunala grundskolor. Trots att situationen kring skolsegregationen
och likvärdigheten mellan olika grupper, sett ur ett längre tidsperspektiv, troligen har
försämrats. Trots att allmänna visstidsanställningar inte minskar, och att de är flest bland de
lägst avlönade.
Trots att jämställdhet bara nämns 14 gånger i årsredovisningen medan överskott nämns 59.
Trots att chefstätheten bland kvinnor är fortsatt lägre än för män. Trots att man det här året
inte ens har brytt sig om att nämna hur arbetet med minskningen av delade turer går, inte
heller hur löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper ser ut, eller målet om att vara en
hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val, inte uppfylls.
Coronakrisen har visat att det finns enorm solidaritet mellan människor. Den har visat att om
det är något vi uppskattar så är det våra hjältar till medarbetare inom vård och omsorg.
Fortsätt gärna applådera dem, men det är pengarna de behöver. Mer resurser för att klara
arbetet utan att slita ut sig, fler händer som håller våra barn, lugnar våra äldre och stöttar
våra unga. Krisen har visat vilka yrkesgrupper som håller upp samhället, låt oss ta ansvar för
det - arbetsmiljön måste förbättras och löner måste upp. Applåder ger inte mat på bordet.
Trots att kommunen går med överskott, trots bevisen på att hälsa- vård och omsorg,
förskola, skola och socialtjänsten varit underfinansierade under flera år, antogs en budget
för 2020 som inte fixade till detta. Applåder är allt de får.
Malmö 2020-04-29
Anders Skans, gruppledare (V)
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-90
Årsredovisningen för 2019 beskriver en positiv förflyttning inom samtliga målområden
dock uppnås inte måluppfyllelse inom något annat mål än det ekonomiska. Flera av
målområden är förvisso brett formulerade och svåra att mäta, men det är ändå
anmärkningsvärt att inget annat mål bedöms som uppfyllt. Den nya målstrukturen
kommer att utvisa om utmaningen ligger i formen för uppföljning eller i den faktiska
styrningen.
Två områden som vi vill lyfta som särskilt oroande i denna rapporten är klimat-och
miljö och barns uppväxtvillkor.
I rapporten kan vi läsa om att barn som lever i utsatthet blir fler, fler orosanmälningar
görs, barn som lever i strukturell hemlöshet möter en hårdare praxis som slår särskilt
hårt mot barn med utländsk bakgrund. Vi kan läsa om situationen kring
skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper troligen har försämrats, att
pojkarna fortfarande haltar efter med sina betyg, att flickorna fortfarande inte tar del av
den öppna fritidsverksamheten på lika villkor och att trafikmiljön vid skolorna är
otrygg på grund av stressade föräldrars beteende vid hämtning och lämning med bil.
Vi kan inte annat än att fråga oss hur är det att vara barn i Malmö idag? Har politiken
en samlad bild av barn och ungas uppväxtvillkor i vår stad? Många barn har det bra i
vår stad, och många frågor sett var för sig verkar överkomliga men på en ackumulerad
nivå och bland barn som växer upp med riskfaktorer kan det prägla hela deras liv i
fråga om hälsa, inkomster, trygghet och livslängd. Miljöpartiet vill därför se en samlad
rapportering kring barns uppväxtvillkor antingen i samband med årsredovisning eller
redovisning av hållbarhetsrapporten.
Rapporten lyfter även att det kortsiktigt kan finnas ekonomiska målkonflikter mellan
att utveckla nämndernas miljöarbete och andra delar av verksamheten. Vi i Miljöpartiet
anser att det här tankesättet har en felaktig utgångspunkt. Att ställa om
verksamheterna till att vara mer klimatsmarta är en investering för framtiden. Om vi
inte ställer om på den korta tiden som vi har kvar för att hålla nere den globala
uppvärmningen kommer konsekvenserna av klimatkrisen att driva på
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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samhällsekonomiska kostnader till den punkt då våra kärnverksamheter kan komma
att hotas.
Den nya målstrukturen lyfter klimatmålet tydligare och Miljöpartiet har skärpt
målsättningen ytterligare till att det ska handla om att hålla nere den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den nya målstrukturen ska också genomsyras av
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Men när nämnderna
skulle formulera åtaganden kunde vi redan nu se att flera av nämnderna har
misslyckats med att formulera skarpa åtaganden för att leva upp till dessa mål och
perspektiv.
Vi vill därför poängtera att rapporteringen inte blir bättre än vad styrningen är, och att
politiker i samtliga nämnder behöver göra tillräckligt för att göra någon skillnad för
Malmöborna inte bara tillräckligt för att få grönmarkering i Stratsys.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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