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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-18 kl. 09:00-13:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Helena Nanne (M)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Lisa Stolpe (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Janne Grönholm (MP) ersätter Måns Berger (MP)
Michaela Esseen (C) ersätter Kay Lennart Wictorin (C)

Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Sofia Hedén
Helena Nanne

Justeringen

2020-07-02

Protokollet omfattar

§147
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§

147

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att med en
extern och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och
socialnämndens behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda
anledningarna till de kraftigt ökade kostnaderna.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till reviderat förslag enligt följande.
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i punkt
1, 2, 3, 6 och 7 samt avslag till punkterna 4 och 5.
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 i enlighet
med tabellen ovan och uppdrar åt nämnderna att arbeta med den inriktning som
beskrivs ovan.
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3. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka
antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka
arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.
Torbjörn Tegnhammar yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för att med en extern
och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och socialnämndens
behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda anledningarna till de
kraftigt ökade kostnaderna.
Magnus Olsson och Anton Sauer biträder Torbjörn Tegnhammars återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Roko Kursar.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige, med stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen, beslutat att
minoritetsåterremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200603 §219 med Reservation (SD) och (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200601 §380
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
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