Motivering
Malmö stad väntas göra ett starkt ekonomiskt resultat 2021. Delar av överskottet vill
kommunledningen använda för att fler Malmöbor ska komma i arbete, stärka välfärden och
för att understödja en återstart av ekonomin.
Coronapandemin ledde till att arbetslösheten ökade världen över. Trots detta har
arbetsmarknad- och socialnämnden kopplat greppet om kommunens arbete genom att fler
Malmöbor kommer i arbete och färre behöver försörjningsstöd. Kommunens kostnader för
försörjningsstöd har i år gått ner med 7,5 procent och målet som sattes upp om 1500
arbetsmarknadsanställda i stadens organisation har uppnåtts. Även på trygghetsområdet
fortsätter utvecklingen att vara positivmed färre skjutningar och sprängningar i staden.
Kommunen har kunnat möte upp med tidiga insatser för barn och unga som komplement till
de insatser Polisen gör. Under året pekar inkomna ansökningar på ett utökat och förändrat
behov av stöd till personer med funktionsnedsättningar. Komplexiteten i ärendena ökar och
antal timmar för personlig assistans och daglig verksamhet ökar. Kommunledningen vill
understödja en positiv utveckling och möta ökat behov av omsorg.
Pandemin har utmanat Malmös kultur och fritidsliv i grunden. Möjligheterna att bedriva
verksamhet kraftigt begränsades av restriktionerna för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Många yrkesverksamma har lämnat kultursektorn och nya
konstnärer har haft svårt att etablera sig. Många barn och unga har fått avstå sina
fritidsaktiviteter. Kommunledningen ser därför behovet av att bidra till en återstart av
stadens rika kultur-, fritids- och föreningsliv.
I spåren av pandemin ser kommunledningen ökade risker för psykiska ohälsan bland barn
och unga. Elevhälsan har en avgörande roll i arbete att motverka en negativ utveckling.
Turism och besöksnäringen i Malmö har drabbats hårt under coronapandemin. Evenemang
har ställts in och många affärs- och privatresor har avbokats. Uteblivna turister har inneburit
uteblivna intäkter och både större och mindre företag kämpar för sin överlevnad. Även om
staten i huvudsak har stått för krisstöd för att rädda jobb och företag i en svår situation har
kommunledningen vid flera tillfällen tagit beslut som underlättar för de branscher i Malmö
som drabbats allra hårdast, bland annat genom hyresrabatter, slopat avgifter och snabbare
utbetalningar. I början på året beslutades också ett flerårigt och stärkt samarbete med
Malmömässan och ett uppväxlat samarbete med Malmö Arena. Båda viktiga motorer för
näringen. För att ytterligare stödja besöksnäringen och handeln vill kommunledningen anslå
extra resurser till Destinationssamverkan, Citysamverkan och På Limhamn.
Under 2020 utvidgades tillfälligt möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till
anställda. Skattefriheten har förlängts förlängs till att gälla även för 2021. Syftet med
förslaget har varit att stötta företag och stärka den ekonomiska återhämtningen, till exempel
genom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta
det lokala näringslivet. Malmös medarbetare har tagit ett stort ansvar och visat en enorm
anpassningsförmåga genom pandemin. Kommunledningen vill därför säkra att samtliga
medarbetare får en Corona-/julgåva som motsvarar värdet av 1000 kronor per medarbetare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till arbetsmarknad- och
socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och
generella statsbidrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden
med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunbidraget tillfälligt för 2021 med 20
Mkr till fritidsnämnden, 20 Mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till
funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden med
finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, med syfte att
återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och föreningsliv.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 samtliga nämnder för det negativa
resultat som uppstår till följd av att Malmö stads samtliga medarbetare får en
Corona- och julgåva som motsvarar värdet av 1000 kr per medarbetare.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens
prognostiserade överskott för 2021 lämna bidrag som syftar till att underlätta för en
återstarta besöksnäringen och handeln enligt följande: Destinationssamverkan 3
Mkr, Citysamverkan 3 Mkr och På Limhamn 1 Mkr.
6. Kommunfullmäktige ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
grundskolenämnden i uppdrag att ur respektive nämnds överskott för 2021 använda
5 Mkr vardera för elevhälsofrämjande aktiviteter till följd av pandemin.

