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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

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)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§90
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§

90

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

STK-2020-384
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktigesammanträdet den 19 mars med förslag om
fördelning av de 58 250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen beräknas Malmö stads intäkter från skatter och
generella statsbidrag för år 2020 bli 24 500 000 kr lägre än budgeterat. Efter justering av de
förväntade lägre intäkterna från skatter och generella statsbidrag föreslår stadskontoret att
33 750 000 kr fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar 28 250 000 kr i utökat kommunbidrag för 2020 till
arbetsmarknads- och socialnämndens ordinarie ram med finansiering ur ökade
prognostiserade intäkter inom finansiering, samt 15 000 000 kr till
grundskolenämnden och 15 000 000 kr till förskolenämnden.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som
kommunfullmäktige beslutar.
Beslutsgång
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ändra fördelningen av de generella statsbidragen till att ge
grundskolenämnden 15 000 000 kr, förskolenämnden 15 000 000 kr och minska bidraget till
arbetsmarknads- och socialnämnden till 28 250 000 kr. Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar
även tillägg av en beslutspunkt motsvarande beslutet från kommunfullmäktige den 27
februari § 43 enligt följande:
"2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin respektive nämndsbudget för
att fördela de ökade kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutar."
Anders Skans (V) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden med instämmande av
Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD).
Ajournering
Mötet ajourneras kl. 14.25-14.45.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett revideret förslag och föreslår följande
fördelning: Arbetsmarknads- och socialnämnden 38 250 000 kr, grundskolenämnden 5 000
000 kr, förskolenämnden 10 000 000 kr och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 5 000 000 kr.
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Ordförande ställer proposition på sitt reviderade förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkanden med instämmande av Magnus Olsson (SD), Anton Sauer (C) och Anders Skans (V)
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Abdirahman (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga 29.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200302 §144 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
ytterligare aviserade ökade generella statsbidrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 2 med Reservation (S+L+MP)
och Särskilt yttrande (M+C+KD) och (V)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden nämndsbudget för 20202
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200220 § 17 med Reservation
(S+L+MP) och Särskilt yttrande M+C+KD) och (V)
Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
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Bilaga 29

Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 22: Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
RESERVATION
Mer pengar behövs i välfärden. Enligt finansdepartementets beräkningar från 2019 kommer välfärden
att behöva ett tillskott om 90 miljarder kronor till år 2026 för att upprätthålla dagens standard.
Socialdemokraterna och Liberalerna välkomnar därför nationella generella satsningar. Det är dock
viktigt att de nationella satsningarna är långsiktiga och ger oss förutsättningar att bygga ut och stärka
välfärden för att möta Malmöbornas behov.
Därför föreslog kommunledningen, med stöd av Miljöpartiet, att de extra generella statsbidrag som
tillfaller Malmö skulle fördelas där behoven är som störst och som på kort sikt kan bidra till minskade
kostnader.
Vårt förslag innehöll en förstärkning om 38,25 miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Socialtjänsten sliter med att både få fler Malmöbor självförsörjande och med att fånga upp unga i risk
samt hjälpa unga på glid. Arbetsbelastningen har ökat väsentligt, inte minst efter att
Arbetsförmedlingen har backat tillbaka efter statliga neddragningar och insatserna för barn och unga
har blivit många fler, delvis som en följd av stadens och polisens samlade insatser för ökad trygghet.
Vi föreslog en satsning om 10 miljoner kronor på förskoleförvaltningen för att få fler barn inskrivna i
förskolan samt 5 miljoner kronor till grundskoleförvaltningen för att stärka arbetet med särskilt stöd
samt till modersmålsundervisning i förskoleklass för nationella minoriteter.
Slutligen föreslog vi en satsning om 5 miljoner kronor till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för att
förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för personalen i verksamheten.
En opposition bestående av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna
röstade för en annan fördelning och därför reserverar vi oss mot beslutet.
Vi välkomnar att oppositionen vill ge mer pengar till förskolan och grundskolan. Men utifrån de behov
som organisationen och våra partier har identifierat så har vi gjort en annan prioritering. Oppositionens
fördelning innebär att exempelvis att arbetsmarknads- och socialnämnden får 10 miljoner kronor
mindre än vårt förslag. Vi ser att det kommer att drabba arbetssökande, unga som behöver stöd från
socialtjänsten men även personalen.
Dessutom innebär oppositionens fördelning att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ej får ytterligare
fem miljoner kronor som vi yrkade tilldela hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för att förbättra för
arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen.
Avslutningsvis vill kommunledningen poängtera att vi gärna för dialog med andra partier som innebär
att staden och organisationen ges stabila och långsiktiga förutsättningar framöver. Det tjänar
Malmöborna på.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Roko Kursar (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Bilaga 30
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-03-4
Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
Diarienr: STKVi anser att grundskolan redan har fått ett bra tillskott till sin budgetram, de
ytterligare 5mkr vi ville avsätta var för att stärka de nationella minoriteternas
modersmålsundervisning i förskoleklass och för att stärka elevhälsan.
Vi ansåg att det är prioriterat att göra en mindre förstärkningin till
äldreomsorgen då vi vet att arbetsmiljön är ansträngd i förvaltningen. Men
framförallt behöver socialtjänsten mer resurser. Det förebyggande arbetet måste
stärkas i staden. Vi i Miljöpartiet vet att det bästa sättet att hantera orolighet
och kriminalitet är via långsiktiga förebyggande insatser och inte skärpta straff.
Vi yrkade att de ytterligare resurserna skulle fördelas enligt följande:
- 38mkr till ASN
- 10mkr till FSN
- 5mkr Hvo
- 5mkr grn
När vårt förslag föll valde vi att reservera oss till förmån för eget förslag.

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

