1

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

§96
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Årsredovisning 2019 Malmö stad

STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 34.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
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Bilaga 34

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 28. Årsredovisning 2019 Malmö stad
Sverige går nu in i vad som än så länge benämns som en mild lågkonjunktur. Moderaterna och
Centerpartiet tvingas dessvärre att konstatera att de styrande Socialdemokraterna i Malmö har slösat
bort en av de längsta högkonjunkturerna Sverige har upplevt.
Strukturreformer som höjer arbetskraftsdeltagandet i Malmö har uteblivit med konsekvensen att
Malmös utanförskap fortsatt är absolut störst i Sverige. Tvärtom har styret istället konsekvent röstat
emot förslag från Moderaterna och Centerpartiet som hade lett till att Malmöbor som idag försörjs med
socialbidrag hade kunnat ta sig in på arbetsmarknaden.
Då reformer för att stärka Malmös skattekraft inte genomförts är fortsatt den absolut största delen av
Malmö stads överskott hänförligt till markförsäljning och exploateringsvinster. När konjunkturen nu
viker ner är risken överhängande att även dessa intäkter kommer att vika. Detta i kombination med att
styret tog det oansvariga beslutet att överge överskottsmålet i 2020 års budget utsätter välfärdens
finansiering för betydande risker. Malmö behöver ett styre som har förmågan att både bedriva en
långsiktigt hållbar ekonomisk förvaltning och att genomföra reformer som stärker stadens ekonomiska
ställning genom att en större andel av befolkningen bidrar med skatteintäkter.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 35

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-90
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Hemlösheten sjunker för första gången på länge. Sverigedemokraterna ser ett samband mellan
minskningen av hemlösheten och det faktum att arbetsmarknads- och socialförvaltningen antagit nya
regler som gör att strukturellt hemlösa endast får nödbistånd. Denna signalpolitik är precis det som
Sverigedemokraterna förordat för att signalera till människor som inte har råd att bo i Malmö, att
socialtjänsten inte är en bostadsförmedling.
I relation till antalet invånare är det många långtidsarbetslösa i Malmö och flera av dem har ett behov
av att lära sig det svenska språket. Detta visar att integrationen inte kommer hända av sig själv. Utan
integrationsåtgärder uppstår utanförskap. Sverigedemokraterna vill införa integrationsplikt för
invandrare i Malmö, med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska
språket.
Nöjdheten för brukarna med hemtjänst och de som bor på särskilt boende har minskat under året och
ligger fortsatt under snittet för riket. Detta duger inte. Det behövs satsningar på vård och omsorg för att
öka kvaliteten och nöjdheten.
Malmö fortsätter ta emot alltför många migranter. Staden har tagit emot 989 nyanlända
kommunmottagna migranter under 2019. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick det totala antalet
nyanlända i Malmö till 2636 personer. Vid årsskiftet bodde det totalt cirka 1650 asylsökande personer i
Malmö. Detta är en enorm börda för Malmös skattebetalare och det är genom nyanlända migranter,
som ofta saknar möjligheter att komma in i bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, som den svarta
ekonomin i Malmö växer.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 36
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-90
Årsredovisningen för 2019 beskriver en positiv förflyttning inom samtliga
målområden dock uppnås inte måluppfyllelse inom något annat mål än det
ekonomiska. Flera av målområden är förvisso brett formulerade och svåra att
mäta, men det är ändå anmärkningsvärt att inget annat mål bedöms som
uppfyllt. Den nya målstrukturen kommer att utvisa om utmaningen ligger i
formen för uppföljning eller i den faktiska styrningen.
Två områden som vi vill lyfta som särskilt oroande i denna rapporten är klimatoch miljö och barns uppväxtvillkor.
I rapporten kan vi läsa om att barn som lever i utsatthet blir fler, fler
orosanmälningar görs, barn som lever i strukturell hemlöshet möter en hårdare
praxis som slår särskilt hårt mot barn med utländsk bakgrund. Vi kan läsa om
situationen kring skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper
troligen har försämrats, att pojkarna fortfarande haltar efter med sina betyg, att
flickorna fortfarande inte tar del av den öppna fritidsverksamheten på lika
villkor och att trafikmiljön vid skolorna är otrygg på grund av stressade
föräldrars beteende vid hämtning och lämning med bil.
Vi kan inte annat än att fråga oss hur är det att vara barn i Malmö idag? Har
politiken en samlad bild av barn och ungas uppväxtvillkor i vår stad? Många
barn har det bra i vår stad, och många frågor sett var för sig verkar överkomliga
men på en ackumulerad nivå och bland barn som växer upp med riskfaktorer
kan det prägla hela deras liv i fråga om hälsa, inkomster, trygghet och livslängd.
Miljöpartiet vill därför se en samlad rapportering kring barns uppväxtvillkor
antingen i samband med årsredovisning eller redovisning av
hållbarhetsrapporten.
Rapporten lyfter även att det kortsiktigt kan finnas ekonomiska målkonflikter
mellan att utveckla nämndernas miljöarbete och andra delar av verksamheten.
Vi i Miljöpartiet anser att det här tankesättet har en felaktig utgångspunkt. Att
ställa om verksamheterna till att vara mer klimatsmarta är en investering för
framtiden. Om vi inte ställer om på den korta tiden som vi har kvar för att hålla
nere den globala uppvärmningen kommer konsekvenserna av klimatkrisen att
driva på samhällsekonomiska kostnader till den punkt då våra
kärnverksamheter kan komma att hotas.
Den nya målstrukturen lyfter klimatmålet tydligare och Miljöpartiet har skärpt
målsättningen ytterligare till att det ska handla om att hålla nere den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den nya målstrukturen ska också genomsyras av
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Men när
nämnderna skulle formulera åtaganden kunde vi redan nu se att flera av
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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www.mp.se/malmo
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nämnderna har misslyckats med att formulera skarpa åtaganden för att leva upp
till dessa mål och perspektiv.
Vi vill därför poängtera att rapporteringen inte blir bättre än vad styrningen är,
och att politiker i samtliga nämnder behöver göra tillräckligt för att göra någon
skillnad för Malmöborna inte bara tillräckligt för att få grönmarkering i
Stratsys.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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