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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-06 kl. 13:00-14:25

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Liselott Nilsson (Avdelningschef)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-03-18

Protokollet omfattar

§82
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Årsredovisning 2018 Malmö stad

STK-2019-110
Sammanfattning

Årsredovisning 2018 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2018 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige avsätter 674 Mkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2018 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190304 §141
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190304 Årsredovisning 2018 Malmö stad
Årsredovisning 2018 Malmö stad
Bilaga 1 - Uppföljning uppdrag i Budget 2018
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Bilaga 26

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-03-06
Ärende 25: Årsredovisning 2018 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet ser med stor oro på frånvaron av lyckade strukturella reformer
som långsiktigt stärker Malmös ekonomiska stabilitet. En stor del av den positiva
budgetavvikelsen kan härledas till exploaterings- och realisationsvinster, vilket är inkomster av
engångskaraktär. En bytande övrig del av den positiva budgetavvikelsen härleds till att
beslutade projekt inte har genomförts. Avvikelser av dessa slag bör ej anses som något som är
av godo utan som ett ej uppfyllt mål.
Ett budgetresultat vars positiva avvikelse till största del härleds engångsintäkter och ej
genomförda mål vittnar om ett politiskt styre som inte vidtar nödvändiga reformer för att bygga
varaktiga skyddsvallar som säkrar välfärdens finansiering när konjunkturen vänder ner.
Moderaterna och Centerpartiet ser mycket allvarligt på att kostnaden för försörjningsstöd ökar,
trots att antalet mottagare har minskat. Vi ser med oro på hur Socialdemokraterna underlåter att
vidta nödvändiga reformer för att minska kostnaderna för försörjningsstöd i Malmö samtidigt
som även kostnaderna för hemlöshet har ökat. Dessa skenande kostnader för utanförskapet
utgör ett allvarligt hot emot välfärdens finansiering.

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 27

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-03-06
Ärende: STK-2019-110
Årsredovisning 2018 Malmö stad
Malmö stad tvingas hantera sociala problem som ofta är relaterade till invandringen.
Anhöriginvandringen och nyanlända som inte är etablerade på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden leder till att hemlösheten ökar. Även om det byggs mycket i Malmö så har
hemlösheten fortsatt öka då det inte går att bygga bort hemlösheten. Det handlar om att Malmö tar
emot alltför många som inte kan försörja sig själva.
Sverigedemokraterna anser att det är skandalöst att medan människor inte har kompetens att ta de
jobb som finns så finns det en kö till vuxenutbildningen. De som inte har kompetensen att få de jobb
som finns ska utbildas. Malmöbor ska arbeta.
Arbetslösheten i Malmö är fortfarande dubbelt så högt som riket. Samtidigt är en större andel utrikes
födda arbetslösa jämfört med andel arbetslösa bland alla malmöbor. Trots mindre förbättringar på
arbetsmarknaden så är mönstren detsamma. Vi har en misslyckad integration där utrikes födda har
svårt att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som arbetslösheten i Malmö är dubbelt så högt som
riket.
Flyttströmmarna ger en förklaring till varför den sociala problematiken kvarstår. Flyttnettot mot övriga
Sverige är negativt medan flyttnettot mot utlandet är positivt. Malmös befolkning ökar enbart på grund
av invandringen.
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter öka. Även Sverigedemokraterna är glada över att
antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Men faktum är att kostnaden för ekonomiskt bistånd i
Malmö är nu mer än en miljard kr. Man kan på olika sätt förklara varför kostnaderna ökar men
Sverigedemokraterna är mindre intresserade av dessa förklaringar och mer intresserade av hur vi kan
minska dessa kostnader och investera mer resurser i välfärdstjänster för malmöbor som arbetar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 6/3-2019
Årsredovisning 2018 Malmö stad
KF 190425
2018 är nu över och precis som kommunstyrelsens ordförande skriver så har det varit
ett händelserikt år. Under året har det skett framsteg att vara stolt över, men det finns
även stora utmaningar som vi ännu inte har något svar på.
Särskilt glädjande är att skolresultaten fortsätter att öka, att sjukfrånvaron minskar i
staden och att att antalet hushåll på ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Det har
även gjorts framsteg på miljöområdet. Nämnden för Hälsa vård och omsorg har nu
startat upp en central kostenhet som arbetar med att göra maten till våra äldre god,
nyttig och miljövänlig. MKB har fortsatt att bedriva ett offensivt klimatarbete och har
minskat sin klimatpåverkan per lägenhet med 38%, delvis på grund av det nya
fjärrvärmeavtal som Miljöpartiet drev fram.
Samtidigt ser vi med stor oro på att vi att skillnaderna mellan stadens skolor fortsatt är
alldeles för stor och att skolsegregationen är allt för omfattande. Att antalet hemlösa
barn fortsätter att öka kraftigt och att vi är långt ifrån att nå våra miljömål. Tyvärr har
inte Socialdemokraterna eller Liberalerna presenterat några trovärdiga svar på hur de
här utmaningarna ska mötas, vilket är mycket bekymmersamt.
I samband med att kommunstyrelsen behandlade årsredovisningen så beslutade man
att befria nämnderna för ansvaret för de underskott som man dragit på sig under 2018.
Vi är oroliga för det sikt detta kommer underminera respekten för den budgeten som
beslutas av kommunfullmäktige och vill poängtera att detta inte kan bli ett förfarande
som återupprepas år efter år.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo

