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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-29 kl. 14:00-14:15

Plats

Sessionssalen 7 vån

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sadiye Altundal (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
John Eklöf (M)
Charlotte Bossen (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan-Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Enhetschef, kommunikationsavdelningen)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Protokollet omfattar

§342

3

§

342

Förslag till skattesats 2019

STK-2018-1068
Sammanfattning

I detta ärende föreslås Malmö stads skattesats för kommunalskatt år 2019 fastställas till 21,24
procent.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2019 till
21,24 procent.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för sverigedemokraternas förslag till skattesats.
Anders Skans (V) yrkar avslag till förmån för vänsterpartiet förslag till skattesats.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag mot Anders Skans (V)yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 4.
Anders Skans (V) och Sadiye Altundal (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser att lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga. 5.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KS 181029 Förslag till skattesats 2019
Förslag till beslut KSAU 181029 §610 Förslag till skattesats 2019
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende: STK-2018-1068
Förslag till skattesats 2019
Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med vårt budgetförslag som prövades av kommunfullmäktige i
juni 2018.
Vi yrkar avslag till förslaget på beslut från kommunstyrelsen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
!

Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende 4: Förslag till skattesats
STK-2018-1068
Vid tiden för beslutet var Malmö stads ekonomiska läge något oklart för kommunstyrelsen.
Först efter avslutat sammanträde fick styrelsen en dragning av Stadskontoret angående
budgetförutsättningarna. Klart står dock att malmöborna är överbeskattade och inte får valuta
för den höga skatt de betalar. De sociala problemen i staden i kombination med en illa
fungerande välfärd ger en mörk bild av läget i kommunen. För Moderaternas vidkommande är
det angeläget att skattetrycket i Sverige blir lägre och i synnerhet att skatten på arbete sänks.
Den kommunala skatten är en stor del av det totala skattetrycket. Vår utgångspunkt är
emellertid att välfärden måste ha en ordentlig finansiering samtidigt som de långsiktiga
finanserna måste vara stabila för att en skattesänkning ska kunna vara aktuell. Vår bedömning
är att det finns utrymme för sänkt skatt i Malmö under mandatperioden. Vid tiden för
kommunstyrelsens sammanträde, 29 oktober, har vi svårt att avgöra huruvida sänkt skatt är
möjligt redan 2019. Med anledning av detta valde vi att stå bakom beslutet om oförändrad
skatt. Vi förbehåller oss förstås rätten att agera annorlunda när frågan avgörs av
Kommunfullmäktige 22 november.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

