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Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för
Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens
ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i
förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras.
Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda
räkenskaper).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2020 uppgår till totalt 414 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till ett nollresultat innebär prognosen en budgetavvikelse om
+414 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Den pågående Coronapandemin påverkar nämndernas ekonomi på olika sätt. Några nämnder
har fått lägre kostnader och andra högre. Några nämnders ekonomi påverkas också av att
befolkningsökningen i flera åldersgrupper är lägre än vad budgeten bygger på. Det kan därför
finnas anledning att omfördela medel i budgeten, men med den osäkra utvecklingen föreslår
stadskontoret att sådan ombudgetering görs tidigast i samband med Delårsrapport 2020. I
väntan på en eventuell ombudgetering föreslås nämnder med stor negativ påverkan av Covid19 få dispens för den del av resultatet som uppkommer till följd av detta. Samtidigt föreslås
att nämnder med prognostiserade överskott uppmanas att inte förbruka dessa.
Arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och bolag i Budget 2020
kan också komma att påverkas av den pågående pandemin. Nämnder och bolag uppmanas
därför återkomma i samband med Delårsrapport 2020 med en bedömning av detta.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för
det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till
coronaviruspandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos
2020.
3. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det
pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska
underskotten.
4. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som i Ekonomisk prognos rapporterat
budgetöverskott till följd av coronaviruspandemin och/eller demografiska effekter att
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inte förbruka dessa medel under 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i samband med Delårsrapport
2020 återkomma med förslag till ombudgetering till följd av ekonomiska
konsekvenser av Covid-19 och förändrad demografisk utveckling.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma
i samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i
kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronaviruspandemin.
För sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att
bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband
med Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av
förändrat redovisningsregelverk.
Beslutsgång
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att beslutspunkt 3 ändras enligt följande:
"3. Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att vidta samtliga möjliga åtgärder
för att uppnå en verksamhet i balans med budget."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar även att beslutspunkt 5 stryks.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads-och socialnämnden läggs till i
beslutspunkt 2.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden och avslag på
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden och bifall till
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ärendet återupptas efter ajournering
Ordförande föreslår ett reviderat förslag med att lägga till arbetsmarknads-och
socialnämnden i beslutspunkt 2.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på ordförandes reviderade förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag och till sitt yrkande om ändring av beslutspunkt 3 samt att stryka
beslutspunkt 5.
Magnus Olsson (SD) och Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på ordförandes reviderade förslag
och bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
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Ordförande ställer proposition på sitt reviderade förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkanden med instämmande av Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 32.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-9
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Sverigedemokraterna anmälde reservationer kopplat till att-satserna 2 och 3. Detta med anledning att
ansvariga politiker i arbetsmarknads och socialnämnden inte vill göra de nödvändiga åtgärder och
skärpningar som behövs kopplat till en ekonomi i balans. Istället är deras förslag att ständigt spräcka
budget och äska mer pengar. Vårt fokus är på kärnverksamheten och då minskar behovet av extra
skattekronor. Pengar och resurser som med tanke på den rådande situationen måste användas klokt
och med sunt förnuft.
Nämnderna prognostiserar sammantaget -288 mnkr exklusive vinster från fastighetsförsäljningar,
kostnader för marksanering och realisationsvinster vars budgetavvikelse totalt uppgår till +345 mnkr.
Underskottet förklaras av ett större prognostiserat underskott för socialnämnderna inklusive hemlöshet
och ekonomiskt bistånd. Underskottet möts till viss del av ett prognostiserat överskott för de
pedagogiska nämnderna och teknisk nämnd. Coronaviruspandemin innebär att nämndernas
prognoser är förknippade med stor osäkerhet. Bedömningen är att en del av underskottet i
socialnämnderna, omkring 90 mnkr, kommer att finansieras av det riktade statsbidrag som staten
infört för merkostnader till följd av Covid-19 inom den kommunala vården och omsorgen.
Att tillfälligt och under den pågående Covid 19 katastrofen bevilja mer medel är självklart nödvändigt.
Dock kan man inte bortförklara sitt politiska misslyckande med Covid 19. Både gamla och pågående
synder gör sig ständigt påminda.
Sverigedemokraterna återkommer med övriga synpunkter i kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Reservation

Bilaga 32

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 31. Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 3 i beslutet ändras till: " Kommunfullmäktige uppdrar
åt arbetsmarknads- och socialnämnden att vidta samtliga möjliga åtgärder för att uppnå en verksamhet i
balans med budget”
Malmö stad har nu presenterat sin ekonomiska prognos för 2020. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden drabbas av underskott direkt relaterade till Coronapandemin. Däremot
härleds endast en liten del av de 430 miljoner som arbetsmarknads- och socialnämndens går i
underskott med till krisen. Det är tydligt att Socialdemokraterna och Liberalerna helt har tappat greppet
om nämndens ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas göra ett enormt underskott, i synnerhet i sin budget för
försörjningsstöd, där minusresultatet beräknas uppgå till 300 miljoner kronor. Socialdemokraterna och
Liberalerna har försökt skylla detta på Coronakrisen. Den ekonomiska prognosen visar dock att endast
50 av de 300 miljonerna beror på krisen.
Det är uppenbart att nämndens katastrofala resultat beror på de grava missförhållanden som Malmö
stads revisorer nyligen uppmärksammade i nämndens verksamhet. När revisorernas rapport visar att
nämnden inte kartlagt anledningen till de enorma kostnaderna för försörjningsstöd, helt saknar
fungerande arbete mot bidragsfusk, att felaktigt utbetalda bidrag inte alltid återkrävs och misstänkta
bidragsfusk inte alltid polisanmäls är det allt annat än förvånande att enorma underskott uppstår.
Det är extremt ansvarslöst av Socialdemokraterna och Liberalerna att skylla ifrån sig istället för att vidta
ordentliga åtgärder för att hjälpa människor att komma i arbete och därmed kraftigt sänka kostnaderna
för försörjningsstöd.
Moderaterna och Centerpartiet har bara under det senaste året lagt över 30 skarpa förslag på åtgärder
som hjälper människor att lämna utanförskapet, komma in på arbetsmarknaden och stå på egna ben.
Socialdemokraterna och Liberalerna har röstat emot samtliga förslag.
Det har aldrig varit mer uppenbart än nu att Malmö behöver en nystart. Socialdemokraterna verkar fast
beslutna om att upprätthålla den passiva bidragslinje som orsakar att tusentals Malmöbor aldrig får
komma in i samhälle och Liberalerna saknar uppenbarligen vilja eller förmåga att påverka
Socialdemokraterna i positiv riktning. Den som står utan jobb ska mötas av kraftfulla insatser att
komma in på arbetsmarknaden, inte av kravlösa bidragsutbetalningar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 33
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020 2020-06-03
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-92
I budgeten för 2020 så valde Miljöpartiet att föreslå en skattehöjning. Vi såg att
det fanns ett behov av att höja skatten då vi insåg att budgeten till ASN,
framförallt avseende ekonomiskt bistånd var gravt underfinansierad. Den
nuvarande ekonomiska prognosen visar att vi hade rätt, man kan inte trolla bort
utsatta människor.
Nu har kommunstyrelsen tillsatt en utredning för att se över ASNs ram, och vi
anser att det är klokt att avvakta tills den utredningen är färdig. Vi kan dock
redan nu konstatera att vi ser att arbetsmarknads- och socialnämnden behöver
mer resurser, framförallt ekonomiskt bistånd som just nu prognostiserar ett
hisnande underskott på 300 mkr.
Långsiktigt så är självklart den enda lösningen att människor får ett jobb och
blir självförsörjande men det kommer ta tid. Särskilt nu men den rådande
osäkerheten på arbetsmarknaden. Därför är försörjningsstödet viktigt som en
tillfällig lösning när människor far illa.
Ifall det är möjligt att göra en budgetjusetering för att tillföra ASN mer resurser
ser vi positivt på det. Dock menar vi att kommunen behöver göra en
skattehöjning för att kommunen på sikt ska få en hållbar och sund ekonomi.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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