1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-09 kl. 13:00-13:50

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernillla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-10-16

Protokollet omfattar

§233
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Delårsrapport 2019 Malmö stad

STK-2019-113
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen.
Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar
(kommunbidrag och investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året,
en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut
per utgången av augusti månad.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+591 mnkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än
budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700
Mkr, vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets
prognos en ökad investeringsvolym.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för
2019 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige omfördela 50 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet till
arbetsmarknads- och socialnämnden."
Ordförande ställer proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 5.

4

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Delårsrapport 2019 Malmö stad
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Bilaga till Delårsrapport 2019 - Träffbildsanalys kommunfullmäktigemålen
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 10. Delårsrapport 2019 Malmö stad

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli +788 Mkr, det är
+591 Mkr mer än budget. Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att justera budgeten för ett antal nämnder nu när det finns ett
överskott att fördela.
Vi anser dessutom att arbetsmarknads- och socialnämnden som har ett prognostiserat
underskott på 50 Mkr, bland annat för att fler unga far illa än vad som budgeterat, ska
kompenseras. Skälet till det prognostiserade underskottet är ökade institutionsplaceringarna
och placeringar i familjehem. Detta är nödvändiga åtgärder och ska inte innebära andra
nedskärningar. Vi anser att kommunfullmäktige ska kompensera arbetsmarkands- och
socialnämnden för detta underskott så de slipper att göra fler nedskärningar på insatserna
till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser
gör att vi stoppar både mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög
i kommunens kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är inte försvarligt.
Malmö 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 6

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
ärende 10. Delårsrapport 2019 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet har med stor oro tagit del av delårsrapporten. Arbetsmarknads- och
Socialnämnden gör, trots löften om åtgärder, fortsatt extremt stora underskott. En stor del av Malmö
stads förväntade positiva resultat härleds till markförsäljning och realisationsvinster. De senaste åren
har Malmö stad haft en kraftig kostnadsutveckling. Hittills har de kraftigt ökade kostnaderna kunnat
täckas av den starka svenska tillväxten och de ökade skatteintäkter som denna innebär.
Moderaterna och Centerpartiet kan med stor oro konstatera att Malmö stad har slösat bort den långa
högkonjunkturen Sverige befunnit sig i. Trots en kraftig kostnadsutveckling har inga fungerande
åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och för att sänka arbetslösheten, vilken
är mer än dubbelt så hög som riksgenomsnittet.
När konjunkturen nu viker nedåt innebär detta betydande risker för Malmö stad. Samtidigt som
intäkterna ifrån markförsäljning och realisationsvinster riskerar att minska eller utebli så riskerar även
kostnaderna för försörjningsstöd öka från redan mycket höga nivåer.
Moderaterna och Centerpartiet kräver därför återigen skarpa åtgärder för att fler individer ska kunna
lämna försörjningsstöd till förmån för egen osubventionerad försörjning. Genomförs inte detta
kommer kombinationen av ökad kostnadsutveckling och vikande intäkter utgöra ett allvarligt hot mot
välfärdens finansiering i Malmö.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2019-113
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Vi går in i det kommande budgetarbetet med ett underskott. Ett underskott som kan sammanfattas
med ett ord, massinvandring. Malmö stad inklusive alla statliga bidrag och satsningar ser ut att gå med
överskott för 2019. Flera nämnder visar dock på ett underskott och detta är allvarligt.
Sverige och Malmö går mot en lågkonjunktur och ett sämre ekonomiskt läge. Idag gynnas Malmö av
det låga ränteläget och försäljningar, där ligger anledningen till 2019 års överskott. I en lågkonjunktur
kan detta gynnsamma läge/situation snabbt försämras.
Sverigedemokraterna återkommer med våra synpunkter i fullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 8
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2019-113
Delårsrapporten visar på det stora hela ett positivt resultat både när det gäller
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Vid närmare analys har vi dock ändå en oro
inför framtiden. Det ekonomiska plusresultatet vilar främst på markförsäljning och
engångsintäkter som inte kan finansiera underskott i verksamheten.
Förutom det ekonomiska läget ser vi också att arbetet med klimat och utsatta barn inte
håller den takt som behövs för att nå måluppfyllelse och komma åt problematiken, trots
att minskning av utsläpp och minskning av klyftorna i vår stad är vår tids största
utmaningar.
För oss i Miljöpartiet är det självklart att dessa frågor behöver prioriteras hårdare.
Klimatomställning och social rättvisa går hand i hand. Att antalet utsatta barn
fortsätter att öka är oacceptabelt, socialtjänsten och skolan måste stärkas för att kunna
bryta den utvecklingen och barnrättsperspektivet behöver på riktigt genomsyra
verksamheternas arbetssätt. Barnen behöver prioriteras, höras och barnets bästa ska
komma i första hand när beslut fattas.
Kostnaderna för hemlöshet har minskat eftersom färre tillfälliga boenden används och
som följd av satsningar på området när Miljöpartiet var med och styrde. Vi är dock
oroliga för att kostnaderna ska öka i och med styrets nya hemlöshetspolitik som
förvisar barnfamiljer till kortsiktiga boendelösningar eller att en eventuell fortsatt
minskning kommer bero på att människor avskräcks från att söka hjälp och inte för att
behovet de facto har minskat.
Medan barn och unga klimatstrejkar, IPCC och FN varnar för att klimatuppvärmningen
går ännu snabbare än vad vi har trott så är styrets styrning i klimatfrågorna minst sagt
ljummen. I delårsrapporten kan vi utläsa att byggandet av solceller äntligen har börjat
ta fart och vi önskar att vi kunde glädjas åt det men det är inte alls tillräckligt om vi ska
klara målet med 15% i egen organisation till 2030.MKB pekar på de stora utsläppen i
samband med nyproduktion, och medan bygg- och anläggningsbranschen mobiliserar
sig och åtar sig att höja tempot med klimatneutralt byggande så har Malmö stad
fortfarande inte förbundit sig och skrivit under LFM30. Den offentliga sektorn står för
en tredje del av stadens utsläpp och vi vet att vi behöver minska utsläppen drastiskt de
närmaste tio åren om vi ens ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen på 1,5
grader, trots detta så lyser det gult i måluppfyllningen under åtagandet med koldioxid
budget.
Miljöpartiet vill se en skärpning gällande ambition och tempo i styrning av
klimatfrågan och banrätten och lämnar in särskilt yttrande med anledning av detta.
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
Stefana Hoti, 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

