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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet, med
finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
Beslutsunderlag








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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-10
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Kommunfullmäktige 2020-02-27
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-02-10

Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden

2 (2)
Valnämnden
Ärendet

Bakgrund
Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner 2020. Det handlar om generella statsbidrag till kommunsektorn, där
kommunerna får ytterligare 3,5 miljarder kronor och regionerna 1,5 miljarder kronor för
innevarande år.
De extra välfärdsmiljarderna planeras att läggas in i vårändringsbudgeten i april och beslutas av
riksdagen i juni.
Regeringen har presenterat förslag till lokal fördelning av de 5 miljarderna. För Malmös del
innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner kronor. Beräkningen baseras på folkmängden
den 1 november 2019 (Malmö 343 821) och ett belopp per invånare om 339 kronor.
Valnämnden har den 10 december 2019, § 50, beslutat att för år 2020 begära ytterligare 1,5 mnkr
för att täcka nämndens kostnader för verksamheten.
Grundskolenämnden har den 22 januari 2020, § 4, beslutat att för år 2020 begära ytterligare 40
mnkr för att kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med SKR:s
prognoser, samt att grundskoleverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst
bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget.
Med anledning av de föreslagna extra välfärdsmiljarderna föreslås följande fördelning per nämnd
för 2020.
Grundskolenämnden 40 mnkr
Förskolenämnden 10 mnkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 10 mnkr
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 30 mnkr
Funktionsstödsnämnden 17 mnkr
Arbetsmarknads- och socialnämnden 8 mnkr
Valnämnden 1,5 mnkr
Genom denna fördelning av medel är valnämndens och grundskolenämndens respektive
begäran om medel tillgodosedd.
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