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Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad

STK-2018-53
Sammanfattning

Delårsrapporten omfattar ett bokslut för perioden januari-augusti samt en prognos för hela
2018. I rapporten görs också en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut för samtliga
kommunfullmäktigemål, baserat på nämndernas uppföljning av målen. För året
prognostiseras ett överskott om 694 Mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om
394 Mkr. Av avvikelsen förklaras närmare 340 Mkr av högre intäkter från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster.
Malmö stad har erhållit ett tillfälligt statsbidrag om 7,5 Mkr som kompensation för kostnader
för ensamkommande i asylprocessen som fyller 18 år. Kostnader kan förväntas uppstå i två
nämnder, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Därför föreslås att statsbidraget fördelas mellan dessa nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med Katrin Stjernfeldt Jammehs (S)
tilläggsyrkande besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport januari-augusti 2018 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige godkänner att uppdraget till nämnderna i budget 2018 att
integrera de globala målen omformuleras till: ”Samtliga nämnder och bolag får i
uppdrag att exemplifiera hur man arbetar med de globala målen i samverkan med
andra nämnder och externa aktörer”.
3. Kommunfullmäktige fördelar 2 697 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt 4 796 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för
2018 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande.
4. Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt förstärka arbetsmarknads- och
socialnämndens kommunbidrag för 2018 med 22 Mkr avseende den del av nämndens
underskott som är hänförligt till ökade kostnader för barn- och ungdomsvård i
samband med ett ökat antal omhändertaganden under sommaren.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga förstärkningen av arbetsmarknads- och
socialnämndens ram ska finansieras genom det prognostiserade överskottet för
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl. 13.25-13.40.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av
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beslutspunkt 4 och 5:
4. Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt förstärka arbetsmarknads- och socialnämndens
kommunbidrag för 2018 med 22 Mkr avseende den del av nämndens underskott som är
hänförligt till ökade kostnader för barn- och ungdomsvård i samband med ett ökat antal
omhändertaganden under sommaren.
5. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga förstärkningen av arbetsmarknads- och
socialnämndens ram ska finansieras genom det prognostiserade överskottet för
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2 och 5 och avslag på
beslutspunkterna 3 och 4.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 2, 3 och 5 och avslag på
beslutspunkten 4.
Ordförande ställer proposition på bifall till beslutspunkt 3 mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutspunkt 3.
Ordförande ställer därefter proposition på Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande om tillägg
av beslutspunkt 4 mot Magnus Olssons (SD) och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S)
yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot
beslutspunkt 3 och 4 och avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 3 och 4 och
avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga 10.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Roko Kursar (L) avser
att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutsunderlag
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad
Nr: STK-2018-53
Moderaterna väljer att reservera sig emot det tilläggsbeslut som tillades delårsrapport 2018 på
sittande möte. Ett tilläggsbeslut som innebär ett förstärkt kommunbidrag för 2018 med 22 miljoner
kronor avseende den del av arbetsmarknads- och socialnämndens underskott som berör ökade
kostnader för barn- och ungdomsvård i samband med ett antal omhändertaganden under
sommaren.
Moderaterna står bakom nämndens viktiga arbete kring barn- och ungdomsvård. Samtidigt yrkar vi
avslag till tilläggsbeslutet med anledning av att nämnden behöver skaffa sig kontroll över sina
kostnader. När så skett, och om de då anser att de behöver ett tillskott, så får de tillskriva
kommunstyrelsen i ärendet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av:

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: STK-2018-53
Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad
Det är kommunerna som själv får bestämma hur man ska använda statsbidraget för att
ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år.
Sverigedemokraterna har i Arbetsmarknads- och socialnämnden röstat emot att ensamkommande ska
vara kommunens ansvar efter att de fyllt 18 år. Dessutom så täcker inte statsbidraget de kostnader
som uppstår. Dessa kostnader är mer än 20 miljoner kr medan statsbidraget är endast 8,2 miljoner kr.
Sverigedemokraterna står fast vid att ensamkommande unga är Migrationsverkets ansvar. Därmed
stödjer vi inte att man fördelar medel till olika nämnder för detta syfte.
Sverigedemokraterna stödjer inte heller att-sats fyra där kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att tillfälligt förstärka arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag för 2018 med 22
miljoner kr avseende den del av nämndens underskott som är hänförligt till ökade kostnader för barnoch ungdomsvård i samband med ett ökat antal omhändertaganden under sommaren.
Enligt Arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport januari-augusti prognostiseras
Arbetsmarknads- och socialnämnden få ett underskott på 115 miljoner kr exlusive det underskott som
finns för hemlösheten på 75 miljoner kr. Kommunstyrelsen kan därmed inte ta på sig ansvaret för att
skjuta till pengar varje gång Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett underskott. Verksamheten i
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen måste anpassas till nämndens budget.

Vi yrkar avslag på att-sats tre och fyra.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
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Bilaga 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad
Nr: STK-2018-53
Moderaterna och Liberalerna har tagit del av delårsrapporten för 2018 som vittnar om en svag
styrning av stadens verksamhet. De mål som kommunfullmäktige satt upp för verksamheten uppnås
inte, med undantag för det finansiella målet. Det är inget annat än oansvarigt av styret att låta
situationen i Malmö få fortgå år efter år utan att kraftfulla åtgärder vidtas.
I Malmö skolor går också 2018, precis som åren tidigare, var fjärde elev ut grundskolan utan
fullständiga betyg. Arbetslösheten i Malmö sjunker anmärkningsvärt nog endast marginellt, trots
rådande högkonjunktur som borde bidra till att arbetslöshetssiffrorna förbättrat sig väsentligt
mycket mer.
Hemlöshetssiffrorna fortsätter att stiga trots vidtagna åtgärder som, samordning mellan nämnder
och bostadsgeneral med ansvar för att minska stadens hemlöshet. Gentemot motsvarande period
föregående år har hemlösheten ökat med 12 %. För gruppen barnfamiljer är ökningen 22 %.
Hemlöshetskostnaderna har hitintills i år ökat med 64 Mkr.
Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt stöd är
fortfarande oacceptabelt lång. Trots något färre hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter
kostnaderna att öka.
Att en stad som finansierar sina utgifter på pengar från andra välskötta kommuner via
utjämningssystemet samt via temporära inkomster som markförsäljningar och konjunkturberoende
intäkter som positiva ränteavvikelser inte vidtar några effektiviserings eller besparingsåtgärder för
att åstadkomma en budget i balans är ytterst allvarligt.
På sikt kommer den förda politiken att bidra till att det endast kommer att finnas två vägar att gå,
vägen mot omfattande skattehöjningar alternativt nedskärningar inom välfärden. Detta i en välfärd
som redan i dag i Malmö brottas med stora kvalitetsproblem.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av:

Helena Nanne (M)

Ewa Bertz (L)

John Roslund (M)
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: STK-2018-53
Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad
I delårsrapporten så kan man läsa att prognosen för kostnaderna för boende för hemlösa visar på en
mindre procentuell ökning jämfört med 2016–2017 och flera satsningar förväntas ge positiva effekter
under året. Vad man däremot kan läsa i driftredovisningen är att kostnaderna för hemlösheten har
ökat med hela 140 procent jämfört med förra året. Kostnaderna för hemlösheten januari-augusti 2017
var 162,8 miljoner kr. Kostnaderna för hemlösheten januari-augusti 2018 är 391,4 miljoner kr.
Istället för att motverka och minska hemlösheten så ser man att Malmö stad anpassar sig till ett
tillstånd där det kommer råda permanent hög hemlöshet. Fler övergångs- och genomgångslägenheter
och bokningscentral är åtgärder som ska administrera en hemlöshet som tar en halv miljard kr från
Malmös driftbudget varje år och minskar reformutrymmet. Hemlöshetens orsaker i Malmö är en liberal
invandringspolitik, att Malmö är en attraktiv stad för nyanlända och en hög arbetslöshet. Det är dessa
orsaker som ska motverkas för att hemlösheten ska minska.
Men utvecklingen går inte åt rätt håll. Enligt delårsrapporten så ökar antalet personer som anländer till
Malmö som anhöriginvandrare. I genomsnitt har cirka 75 anhöriga anlänt per månad 2018, vilket är
cirka 20 fler per månad jämfört med 2017. Detta kommer lägga en stor belastning på
skolverksamheten, socialtjänsten samt öka hemlösheten. Samtidigt som antalet anhöriginvandrare
ökar så fortsätter nyanlända anvisas till Malmö enligt bosättningslagen, i en takt att Malmö stad inte
ens hinner få modulbostäderna på plats.
Det är uppenbart att den politik som förs har satt Malmö i en ohållbar och kostsam situation.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

