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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, 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)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§337
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Delårsrapport 2020 Malmö stad

STK-2020-93
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål och budgetuppdrag. Den
innehåller också en finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska
utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per
utgången av augusti månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och med tilldelade
budgetuppdrag till största delen går enligt planering.
För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 mnkr. Överskottet förklaras
av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och
generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674
mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens investeringsram med
1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen för den
kommuncentrala budgetposten Finansiering.
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr
till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden
samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att efterskänka/återbetala samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets
prognostiserade resultat för kommunen.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av
utskänkningstillstånd, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna att
avsätta delar av årets överskott till kompetenshöjande åtgärder för stadens
medarbetare och återkomma senast i samband med årsredovisningen.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag till beslut med att lägga
till fyra beslutspunkter enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till
fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till
arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de
negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i
staden.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Tekniska nämnden att
efterskänka/återbetala samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Arbetsmarknad och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av utskänkningstillstånd, och att
finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat för kommunen.
6. Kommunstyrelsen föreslås för egen del ge stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna att
avsätta delar av årets överskott till kompetenshöjande åtgärder för stadens medarbetare och återkomma senast
i samband med årsredovisningen."
Ärendet återupptas efter ajournering.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar ej i beslutet av ordförandes tilläggspunkter 3-6.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och deltar ej i beslutet av ordförandes
tilläggspunkt 3 samt yrkar bifall till beslutspunkterna 4-6.
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt reviderade förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag på beslutspunkt 2 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 19.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201012 §597
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
Delårsrapport 2020 Malmö stad
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Bilaga 19

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad
Vi yrkade avslag på att-satsen som lyder: Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens
investeringsram med 1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen
för den kommuncentrala budgetposten Finansiering.
Detta med anledning att det inte finns något i handlingarna som vi menar styrker att det behövs i
nuläget. SD driver sedan tidigare även via våra budgetförslag minskade anslag till kulturnämnden för
att istället prioritera kärnverksamheterna.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 20

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad

Sverigedemokraterna noterar att stora överskott till trots finns det fortfarande en omfattande
problematik inom många av områden som staden ansvarar för. För 2020 prognostiseras ett överskott
om 1 346 mnkr för kommunen. Överskottet förklaras av realisationsvinster, högre
exploateringsvinster samt högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat.
Mycket av verksamheternas verklighet präglas av Coronapandemin och lågkonjunkturen samt den
höga arbetslösheten. Pandemin försvårar eller omöjliggör andra viktiga åtgärder kopplat till tillsyn
och hembesök kopplat till socialsekreterarnas arbete i form av nödvändiga hembesök.
Vi återkommer även gällande de fyra extra att-satser som presenterades under kommunstyrelsens
sammanträde. Gäller då den första att-satsen av de totalt 4 att-satserna.
I övrig återkommer vi i kommunfullmäktige och debatten där.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 20.Delårsrapport 2020 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att det är mycket anmärkningsvärt att den styrande
minoriteten använt skattepengar, som till största del består av extra statsbidrag som syftade till att lindra
effekterna av Coronapandemin till att täcka de enorma underskott som har uppstått i arbetsmarknadsoch socialnämnden till följd av styrets egna misslyckade politik, som orsakat skenande kostnader för
försörjningsstöd och sociala missförhållanden i spåren av det stora utanförskap som vuxit fram under
Socialdemokraternas maktinnehav.
I detta ärende är det också värt att poängtera att det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna
och Liberalerna i samband med den ekonomiska prognosen gjorde ett stort nummer av att tillföra 100
miljoner till arbetsmarknadsinsatser med anledning av Coronakrisen. Detta är anmärkningsvärt då en
mycket liten del av dessa medel har fördelats ut till arbetsmarknadsinsatser, lejonparten av medlem har
istället behållits i förvaltningen för att utgöra budgetregulator. Det Socialdemokratiska ledarskapet
verkar drivas av möjligheten att göra medieutspel snarare än av att hjälpa de Malmöbor som nu drabbas
av arbetslöshet till följd av lågkonjunkturen. Detta är förkastligt jämt emot medborgarna som ska kunna
förvänta sig att staden sluter upp när stöd behövs. Dessutom riskerar den bristande handlingskraften
också ge stora negativa budgetkonsekvenser under kommande år.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

