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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
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) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§46
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46

Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade
generella statsbidrag

STK-2020-250
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner
kronor 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet, med
finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-03-19 med förslag om fördelning av de 58
250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag genom den
överenskommelse om extra välfärdspengar som den samlade oppositionen nått i
Sveriges riksdag.
3. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som
kommunfullmäktige beslutar.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar tillägg av två beslutspunkter enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-03-19 med förslag om fördelning av de 58 250 000 kr som
kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag genom den överenskommelse om extra välfärdspengar som den
samlade oppositionen nått i Sveriges riksdag.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutar."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkanden med
instämmande av Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som vill bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden röstar nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 6 ja-röster mot 7 nej-röster, se voteringslista.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Abdirahman (S) och Sara Wettergren (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga 13.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Katrin Stjernfeldt
Jammehs (S) yrkande.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200210 §87
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
aviserade ökade generella statsbidrag
Grundskolenämnden beslut 200122 § 4 med Reservation (S+L), (M), (MP), (SD),
(C) och (V)
Skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel
Valnämnden beslut 191210 § 50
Tjänsteskrivelse valnämnden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-12

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §46

Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella statsbidrag,
STK-2020-250

Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - ja mot bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkanden
- nej
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande
Andréas Schönström (S), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Sara Wettergren (L), Tjänstgörande ersättare
Anton Sauer (C), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

0
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Bilaga 13

Mer pengar behövs i välfärden. Enligt finansdepartementets beräkningar från förra året så kommer
det att behövas 90 miljarder till år 2026 för att upprätthålla dagens standard.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö välkomnar därför nationella, generella och långsiktiga
välfärdssatsningar. Rätt utformade statsbidrag ger oss goda förutsättningar att bygga ut och stärka
välfärden för att möta malmöbornas behov.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö gläds också över enigheten kring hur de av regeringen
och dess samarbetspartier avsatta 5 miljarderna ska fördelas i Malmö. För Malmös del handlar det
om 116, 5 miljoner till i huvudsak utbildnings- och omsorgsverksamheterna.
Enligt nationella utspel har M, KD, V och SD förhandlat fram ytterligare 2,5 miljarder kronor. En
förhandling som bekräftades, i riksdagens finansutskott, först dagen efter kommunstyrelsens
sammanträde.
Det råder dock fortfarande osäkerhet om hur långsiktiga de extra 2,5 miljard kronor som M, KD, V
och SD röstat i genom i finansutskottet är.
Vad gäller fördelningen lokalt av de ytterligare, för Malmös del, 58 miljonerna önskar
kommunledningen därför en mer djuplodad analys av hur resurserna bör användas för att skapa de
bästa förutsättningarna för Malmöbornas långsiktiga välfärd.
Därför reserverade vi oss mot det moderata tilläggsförslaget, att redan nu låsa datum för nästa
beslut.

För Socialdemokraterna och Liberalerna i kommunstyrelsen

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Sara Wettergren (L)

