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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-30 kl. 13:00-14:30

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)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Eva Bertz (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-11-07

Protokollet omfattar

§253
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§

253

Budget 2020 med plan för åren 2021-2022

STK-2019-1271
Sammanfattning

Förslag till budget för Malmö stad 2020 med plan för åren 2021–2022.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2020 till
21,24 procent.
2. Kommunfullmäktige godkänner mål för Malmö stads verksamheter, inklusive
ansvarsfördelningen till nämnder och helägda bolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner inriktning och uppdrag för Malmö stads
verksamheter.
4. Kommunfullmäktige godkänner finansiellt mål för Malmö stad.
5. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för nämnder och helägda bolag av betydelse
för god ekonomisk hushållning, inklusive befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat
för vissa nämnder.
6. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
7. Kommunfullmäktige godkänner driftsbudget för 2020, med beaktande av resultatet
av kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram för
revisorskollegiet, för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar.
8. Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2020.
9. Kommunfullmäktige godkänner resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys för 2020.
10. Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk plan för åren 2021–2022.
11. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande
nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden
2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram
för respektive år och senast i april 2020 återkomma med förslag till kommunstyrelsen.
12. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att, inom ramen för beviljade
anslag 2020,
-besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens
förfogande, samt
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-besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär
under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget
kommande förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget
kommande förslag.
Anton Sauer (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget kommande
förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget kommande
förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget kommande
förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) avslagsyrkande, Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande, Anton Sauers
(C) avslagsyrkande, Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och Stefana Hotis (MP)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 9.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga
10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 12.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 13.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 191028 §586 med muntlig reservation från (M)
G-Tjänsteskrivelse KS 191030 Budget 2020 med plan för åren 2021-2022
Budget 2020 med plan för 2021-2022 (version 191030)
Bilaga - Förslag till kommunbidragsjusteringar för PO-pålägg i BU20
Bilaga - Förslag omfördelning av kommunbidrag avseende Geodata
Bilaga - Förslag överföring kommunbidrag juristtjänster från KS till ASN
Bilaga - Principer för beräkning av demografieffekt
Bilaga - Budgetskrivelser 2020 för samtliga nämnder och bolag
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Bilaga - Budgetskrivelser 2020: Samtliga reservationer och särskilda yttranden
Lärarförbundets synpunkter på budgetskrivelse för Budget 2020
Sacos synpunkter om förslag till Budget 2020 (S)(L)
Kommunals synpunkter på Socialdemokraternas och Liberalernas budgetförslag för
2020

