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Malmö stad
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-04-28 kl 13:00-21:00

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Utses att justera

Anders Olin
Sara Wettergren

Protokollet omfattar

§102

Underskrifter

Sekreterare
Daniel Svartek
Ordförande

§§104, 113
Justerande

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson

Anders Olin

Sara Wettergren
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Boel Pettersson (V)
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
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Birgit Hansson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Niclas Röhr (M) ersätter David Blomgren (M)
Darko Simic (M) ersätter Helena Nanne (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) ersätter Tony Rahm (M)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Anna Isaksson (SD)
Nadja Strand (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Joel Laguna Ascacivar (L) ersätter Simon Chrisander (L)
Louise Arndt (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Michaela Esseen (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Mats Sjölin (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Jean Pierre Denape (S)
Hasse Hajar (S)
Vanja Andersson (S)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Christer Bengtsson (SD)
Carin Gustafsson (V)
Showan Shattak (V)
Lisa Stolpe (V)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Kami Petersen (MP)
Heinz Wellershaus (C)
Övriga närvarande
Joans Rosenqvist (Avdelningschef)
Martin Fransson (Enhetschef )
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Pernilla Mesch (Sekreterare )
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Årsredovisning 2021 Malmö stad

STK-20211599
Sammanfattning
Årsredovisning 2021 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige avsätter 657 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2021 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2022.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden i uppdrag
att genomföra en genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi och
återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra en genomlysning av tekniska nämndens ekonomi och återkomma med
eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen, nämnder och
beredningar samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras
förvaltning av kommunens medel.
7. Kommunfullmäktige lägger med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser”
årsredogörelsen för år 2021 till handlingarna.
Beslutsgång
Fullmäktiges ordförande Carina Nilsson (S) redogör inledningsvis för sin skrivelse av den 20
april 2022, i vilken hemställs att kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 för
Malmö stad, att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen, nämnder
och beredningar samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras
förvaltning av kommunens medel samt att kommunfullmäktige lägger med beaktande av
”Synpunkter och iakttagelser” årsredogörelsen för år 2021 till handlingarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson (V), Helena Grahn (M),
Emma-Lina Johansson (V), Håkan Fäldt (M), Magnus Olsson (SD), Anton Sauer (C), Roko Kursar
(L), Gunilla Ryd (V), Sara Wettergren (L), överförmyndarnämndens ordförande Zinaida Kajevic
(S), Sedat Arif (S), Janne Grönholm (MP) och revisionens ordförande Kent Andersson (S).
Ordföranden konstaterar att det bara föreligger bifallsyrkanden till framställda förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslagen.
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Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) inkommit med ett
gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till fullmäktiges
protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till fullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220316 §101 med särskilt yttrande från (M+C) och (SD)
•
Förslag till beslut KSAU 210307 §142 särskilt yttrande från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Årsredovisning 2021 Malmö stad
•
Årsredovisning 2021 Malmö Stad
•
Årsredogörelse 2021
•
Revisionsberättelse 2021
•
Bilaga 1 Revisionsberättelse KOLL 220419
•
Bilaga 2 Revisionsberättelse KOLL 220419
•
Förslag till beslut angående revisionsberättelse för 2021
•
Iakttagelser och synpunkter avseende år 2021 revision av Malmö stad
•
Granskning av Malmö stads årsredovisning 2021
•
Beslut KS 220406 §156 komplettering till årsredovisning
•
Årsredovisning 2021 – med kompletteringar från KS

M
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Bilaga 5

Centerpartiet
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Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 4. Årsredovisning 2021 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet konstaterar att en stor del av Malmö stads överskott består av
engångsintäkter och oväntat höga skatteintäkter, vilket på grund av inkomstutjämningssystemet
utformning beror på utvecklingen på arbetsmarknaden i hela riket. I Malmö har arbetslösheten under
hela verksamhetsåret varit högst i hela landet.
Detta är en bekymmersam utveckling som inte möts av några fungerande åtgärder från Malmös
styrande partier.
Den ekonomiska utvecklingen i arbetsmarknads- och socialnämnden motsvarar inte en faktisk positiv
utveckling i Malmöbornas självförsörjandegrad utan är en konsekvens av att individer med ekonomiskt
bistånd har flyttats till andra fullt ut skattefinansierade insatser, mestadels till arbetsmarknadsinsatser
som är utformade på ett sätt som enligt forskning och beprövad erfarenhet inte leder till några positiva
sysselsättningseffekter för individerna i insatsen.
För att Malmö ska få en ekonomi som är hållbar i framtiden krävs politiska reformer där en arbetslinje
införs och arbetsmarknadspolitiken präglas av åtgärder som leder till att fler Malmöbor blir
självförsörjande istället för att gömmas undan i verkanslösa insatser.

�

�

Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Bilaga 6

Kommunfullmäktige 2022-04-28 Ärende 4. Årsredovisning 2021 Malmö stad

Vi skulle här kunna redovisa hur många miljoner som läggs på hög istället för att satsas på
våra barn. Vi skulle kunna redovisa hur realisationsvinster kommunen gjort när vi sålt ut vår
gemensamma mark till förmån för engångsintäkter. Hur Malmö stad återigen gör stora
överskott samtidigt som det går lite sisådär med måluppfyllelsen. Grundproblemet i vår stad
är att vi som bor här lever helt olika liv, med helt olika möjligheter i livet, att vi är ojämlika
och att det är politiska beslut - eller i vissa fall icke-beslut - som gjort det så.
Malmö är enligt forskning - både t.ex Delmos och forskare från Malmö universitet bekräftar
bilden - Sveriges mest segregerade storstad. Det visar sig också i årsanalysen.
Vi som bor här lever längre i vissa områden än andra, några av oss tjänar enorma summor
pengar med andra av oss knappt klarar existensminimum. Vissa av oss har en plats att kalla
hem medan andra kuskar runt på soffor eller sover på stadshustrappan. Vissa av oss har barn
på förskolor som verkligen arbetar med både genuspedagogik och lärandemål, andras ungar
blir satta framför TV-apparater medan skattepengarna går till lyxkonsumtion för
bolagsägare.
Vissa av oss klarar grundskolan med bra betyg, medan andra aldrig ens får chansen.
Lärarbrist, brist på förskolepedagoger, hemtjänstpersonal på minutscheman, enorma
underskott inom funktionsstöd, massiv strukturell hemlöshet, ungar som inte har
någonstans att fira födelsedagar och rasism som slår hårt mot stora grupper av Malmöbor,
mot våra familjer, grannar, vänner, bekanta. Vi i Vänsterpartiet hade velat se en annorlunda
årsanalys, en årsanalys som berättar hur staden satsat stora resurser och långsiktiga
investeringar i att motverka ojämlikheten och segregationen - inte skattepengar till privata
bolag, vare sig det gäller barnomsorg, äldrevård eller ordningsvakter.
Det är glädjande att skolresultaten går upp, att fler får fullständiga betyg och behörighet till
gymnasiet, men det säger ganska mycket att det inte gäller alla elever i vår stad. Vad innebär
en förlorad skolgång för en människa? Vad betyder det att förskolepedagogerna var för få
och det inte hanns med att se den enskilda ungen? Hur ser framtiden ut när man inte kan
eller vågar drömma om någonting annat? T.ex. förskolenämnden anger i sin årsanalys att
särskilt tydligt i årets uppföljningar är likvärdighetsbrister i verksamheten kopplade till
barnens socioekonomiska bakgrund och den bostadssegregation som finns i staden.
Vi i Vänsterpartiet hade velat se att styret hade höga ambitioner för att verkligen jobba mot
ojämlikheten i vår stad. Vi hade velat se satsningar på skolan, på flera sätt. Både
resursmässigt med fler lärare, annan pedagogisk personal och stora satsningar på
elevhälsan. Men vi hade också velat se att övriga partier - inte minst socialdemokrater och
liberaler - inte hade varit så räddhågsna utan faktiskt genomfört de förändringar som
föreslagits av tjänstepersoner i grundskoleförvaltningen för att på riktigt försöka göra allt i
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Vänsterpartiet

vår makt för att motverka skolsegregationen. Vi i Vänsterpartiet har tagit flera initiativ för att
förbättra situationen, vi har föreslagit allt ifrån skolfrukost till hur antagningsreglerna i
skolvalet kan förändras för att blanda eleverna mer på skolorna. Varför säger ni nej? Ni är
Malmös barn svaret skyldig.
Precis som årsanalysen påpekar så har polariseringen i samhället har ökat utifrån flera
dimensioner – ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt – och bostadssegregationen bidrar till
att social utsatthet och otrygghet koncentreras till vissa områden. Hemlöshetskartläggningen
gjordes förra året om, och som alltid minskar antalet personer i hemlöshet enligt Malmö
stad. Pratar man med civilsamhället som jobbar med frågorna låter det annorlunda och jag
kan inte låta bli att ställa samma fråga som socialchefen på Skåne stadsmission: “Hur har alla
de barn som försvunnit ur statistiken det nu?”. Samtidigt sjönk antalet nybyggda bostäder
under föregående år och styret verkar sätta allt sitt hopp till de två hus som ska byggas inom
ramen för det de kallar Mallbo. Samtidigt ser t.ex. tekniska nämnden “inga större
konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering”.
Klimathotet är en av vår tids allra största utmaning, står det i redovisningen, och Malmö stad
är nu inne på sitt andra samlade Miljöprogram, det som ska leda oss fram mot Parisavtalets
mål. Malmö ska vara en föregångare vad gäller växthusgasutsläppen. Vad har man då gjort
enligt denna årsredovisning? Läget har utretts och åtgärder analyserats, man konstaterar att
det finns en stor potential för sol/vindkraft och kraftvärme, en teknik som kommer att
presenteras denna vår. Processen med nya cykelstråk har påbörjats och förutsättningarna
för en stärkt och hållbar godstrafik utreds. Och Klimatomställning Malmö lägger grunden till
den miljömässiga hållbarheten vars fokus har legat på att få så många företag som möjligt
att skriva under klimatkontrakt där de åtar sig att minska utsläppen.
Det finns sannerligen mycket att jobba på i vår stad. Vi i Vänsterpartiet hade velat se
långsiktiga samarbeten med civilsamhället, där t.ex. värmestugor upprioriteras och
förutsättningar för att ingen människa ska behöva sova utomhus säkras. Vi hade velat se
stöd till alla de goda krafter som verkar runt om i vår stad, för att mildra, hindra och
motverka den ojämlikhet styret trots allt biter sig fast vid. Ska vi “bygga Malmö helt”, och
skapa en trygg stad för alla, krävs något mer än ordningsvakter och projekt. Då behöver de
som styr lyssna på Malmöborna - precis som vi i Vänsterpartiet gör och kommer fortsätta
göra efter valdagen den 11 september.

Malmö 2022-04-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet

