1

Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-06-07 kl 13:00-15:05

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Helena Nanne

Protokollet omfattar

§242

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Roko Kursar

Helena Nanne

2

Beslutande ledamöter
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Simon Christander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Julia Campbell (Nämndsekreterare)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)

3

§

242

STK-2022-199

Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren
2024-2025

Sammanfattning
Förslag till preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024–2025.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att, utan eget ställningstagande, föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett
nytt reviderat budgetförslag som tar hänsyn till nya uppdaterade prognoser och
höstens valresultat.
Beslutsgång
Roko Kursar (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Roko Kursars (L) yrkande.
Helena Nanne (M) yrkar avslag till förmån för eget kommande budgetförslag.
Anton Sauer (C) yrkar avslag till förmån för eget kommande budgetförslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för eget kommande budgetförslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att den budget som kommunstyrelsen ska förelägga
kommunfullmäktige i höst inte ska innehålla några nedskärningar på välfärden. Istället ska
satsningar göras för att den gemensamma välfärden ska bli bättre. Om den statliga politiken
efter valet inte bidrar till ökade inkomster för Malmö stad förespråkas en lokal
skattehöjning framför nedskärningar.
Roko Kursar (L) och Andreas Schönström (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande mot
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut som
huvudförslag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut mot Helena Nannes (M) avslagsyrkande, Anton Sauers (C) avslagsyrkande och
Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 34.
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Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot beslutet och
avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 35.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 37.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220530 §361 med muntlig reservation från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Preliminär budget Malmö stad 2023 med
plan för åren 2024-2025
•
Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 - 2025
•
Bilaga 1 - Principer för beräkning av demografieffekt
•
Bilaga 2 - Nämndernas budgetskrivelser 2023
•
Bilaga 3 - Nämndernas protokollsutdrag inkl. reservationer mm
•
Bilaga 4 - Bolagens budgetskrivelser 2023
•
Justerat protokoll extra KCS 2022-05-30 - inklusive fackliga skrivelser
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Bilaga 34

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2022-06-07: Ärende 34. Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 20242025

Ett jämlikt och solidariskt Malmö
Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Här bor människor från över 170 olika länder.
Malmö har storstadens puls, men också småstadens lugn där människor hinner träffas.
Föreningslivet och kulturlivet är starkt, det ryms mycket engagemang och solidaritet i vår
stad. Men det finns också en baksida. Klyftorna är stora, fattigdomen breder ut sig och den
strukturella rasismen hindrar människor från att leva fullt ut. I en stad som slitits isär ökar
känslan av otrygghet.
Idag spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn,
vilken hudfärg du har, var du är född och vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet. Vi
vill inte att det ska vara så. För oss är politikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna
i samhället och skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet och ett bra liv.
Över hela världen orsakar klimat- och miljökatastrofer förödelse. Omställningen behöver ske
omgående och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner oss i.
Det är vår mänskliga aktivitet och livsstil som har orsakat både den globala uppvärmningen
och miljöförstörelsen, som med råge överskrider naturens gränser. Det är i första hand de
rika länderna och kapitalets vinstjakt som driver på den negativa utvecklingen. Men det är
politikens, inte individens, ansvar att Malmö ställs om till en hållbar stad där alla har
möjlighet att välja enkla och billiga klimatsmarta alternativ. De förändringar som krävs är
också en möjlighet för att bygga en bättre stad med mer grönytor, enklare transporter och
fler jobb. All vår politik måste därför syfta till att våra klimat- och miljömål uppfylls. Ekologisk
och klimatmässig hållbarhet måste gå hand i hand med social och ekonomisk hållbarhet.
Vänsterpartiets mål är att styra i Malmö stad. Vi kräver att det förs en politik som minskar
klyftor och utvecklar välfärden, inte motsatsen. För oss är politikens innehåll det viktiga.
Årets budget är fortsatt mer osäker än på länge. Den världsomfattande pandemin Covid-19
påverkar i viss mån budgeten för Malmö Stad även nästa år. Även det faktum att vi, när
detta skrivs, har ett krig i Europa, ett val i september och en inflation högt över det normala,
skapar osäkerhet för hur den ekonomiska utvecklingen kan komma att se ut.
Arbetslösheten är fortsatt hög även om det verkar gå åt rätt håll, turistnäringen i en
nystartsfas, behovet av vård och omsorg annorlunda och i viss mån större. Situationen har
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dock inte förändrat det vi i Vänsterpartiet redan från början vet, snarare befäst våra
argument för att välfärden behöver förstärkas.
Den nuvarande statliga politiken är förutsättningen för denna budget. Kommunens ekonomi
påverkas oerhört mycket av rikspolitiken. I dagsläget har vi en regering vars politik
framförallt gynnar rika och män, då måste vi på ett lokalt plan lägga en budget som
motverkar den utvecklingen.
En förändring av politiken på riksnivå där Vänsterpartiet får ökat inflytande skulle ge mer
pengar till Malmös välfärd från staten. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till
välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Vi
behöver en statlig politik som omfördelar resurserna i samhället från de rika till de behov
som finns. En skattepolitik som beskattar höga inkomster, kapital, arv och förmögenheter.
Det är vårt huvudalternativ till en ny ekonomisk politik. Får vi inte till en förändrad statlig
skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi
tror på människans och politikens kraft att förändra. Samhället förändras genom att vi
tillsammans organiserar oss. Ditt engagemang behövs oavsett om du väljer att organisera dig
i ett parti eller i någon förening. Tillsammans kämpar vi för rättvisa, jämlikhet, solidaritet och
frihet.
Hållbara investeringar är nyckeln till framtiden
Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det
viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet. Erfarenhet visar
att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom att sänka kvaliteten
och införa sämre villkor för de anställda. Det sker genom otryggare anställningar, fler
deltider, lägre löner, stress och sämre arbetsmiljöer. Vinstintresset gör dessutom att privata
aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar, vilket krävs för att motverka
klimatförändringar. Vi måste fatta modiga beslut om investeringar för ett grönare, mer
hållbart Malmö både på kort och lång sikt.
För att bygga en hållbar framtid för oss i Malmö krävs politiker som tar ansvar och vill
förändra. I flera år har ledningen sålt ut Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i
driften. De dubbelbeskattar dessutom hyresgästerna i Malmös kommunala bostadsbolag
genom att plocka ut hundratals miljoner ur bolaget. Det är en ohållbar ekonomisk politik.
Vinst är engångspengar och ska inte användas i drift. Att sälja ut tillgångar är långsiktigt
olönsamt, det är som att sälja spisen för att gå på restaurang. Istället för att sälja marken kan
vi upplåta den med tomträtt och årligen få in inkomster som kan användas till kommunal
verksamhet.
Att sälja ut tillgångar och göra nedskärningar är högerpolitik som utarmar vår gemensamma
välfärd. När vård, skola och omsorg blir sämre söker sig de som har möjlighet till privata
alternativ. På så sätt förstörs förutsättningarna för ett gemensamt välfärdssamhälle.
Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi vet att det går att skapa ett samhälle för alla.
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Vi finansierar Malmö Stads verksamheter fullt ut
Vår gemensamma välfärd är underfinansierad. Det beror främst på de stora
skattesänkningar regeringar gjort som minskat skattemedlen till välfärden. Men Malmö
stads budget har varit på svältgränsen i flera år. Det socialdemokratiska styret har valt att
göra nedskärningar hellre än att höja skatten lokalt. Det krävs en ny politik för att förändra
detta. Välfärden måste utvecklas, och staden måste bli mer jämlik. En statlig progressiv skatt
är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte
regeringen och riksdagen vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt. För att kunna
ha en bra välfärd i Malmö vill vi höja skatten med 1 krona. Det ger 800 miljoner extra till vår
gemensamma välfärd.
Dessutom vill vi återta privatiserad verksamhet som privata HVB-hem, privata vård- och
äldreboenden, externa placeringar inom LSS och SoL, samt dyra privata härbärgesplatser till
kommunal regi. Det skulle spara stora summor som kan användas inom varje nämnd till att
höja kvaliteten. Det ger ett mer jämlikt Malmö.
I många år har de rika i samhället favoriserats – även under de senaste åren med en
världsomspännande pandemi har de rikaste utökat sina rikedomar medan arbetarna som
burit samhället har betalat ett högt pris för sitt slit. Vi vill ändra på det. Sverige är idag ett
skatteparadis för de rika. Det är orättvist och innebär att det inte finns pengar att finansiera
vår gemensamma välfärd. Vi i Vänsterpartiet vill gå en annan väg: vill ha jämlikhet - inte
ökade klassklyftor.
Politiska mål
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi
analyserar, problematiserar och lägger förslag med jämlikhet och jämställdhet som
utgångspunkt. I årets budget har vi tagit fasta på fem områden som vi anser att Malmö Stad
behöver arbeta med och förbättra sig inom. Dessa är: klimat, ett hållbart arbetsliv, bostäder,
utbildning samt människors frihet.
I Vänsterpartiets Malmö kräver klimatkrisen en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som
skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de
gränser naturen sätter upp.
I Vänsterpartiets Malmö får välfärdspersonalen betalt i pengar, inte applåder. Malmö Stad
ser till att personalen har god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation.
I Vänsterpartiets Malmö är bostaden en grundläggande social rättighet och en del av
välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag.
I Vänsterpartiets Malmö behövs alla utifrån sin egen förmåga när vi tillsammans bygger det
goda samhället, det är en rättighet att ha ett arbete med goda arbetsvillkor att gå till och
därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga
isolering och skapa en identitet. I detta ingår också rätten till en bra och likvärdig utbildning.
I Vänsterpartiets Malmö är ingen fri förrän alla är fria. Var du bor, vilken klassbakgrund du
har, vad du heter i efternamn, ditt kön eller könsidentitet och din sexualitet, spelar idag stor
roll för dina möjligheter i livet. Vi vill inte att det ska vara så. För oss är politikens
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grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för alla
människors rätt till frihet.

Förslag till beslut

Den budget som nu föreligger innehåller över 400 miljoner i nedskärningar av Malmös
välfärd. Det är en oacceptabel politik.
Vi yrkar att den budget som kommunstyrelsen ska förelägga kommunfullmäktige i höst inte
ska innehålla några nedskärningar på välfärden, istället ska satsningar göras för att vår
gemensamma välfärd ska bli bättre. Ifall den statliga politiken efter valet inte bidrar till
ökade inkomster för Malmö stad väljer vi en lokal skattehöjning framför nedskärningar.
Malmö 2022-06-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 35
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Reservation
Kommunstyrelsen 2022-06-07
Ärende 34. Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024–2025
Moderaterna yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för bifall av Moderaternas
förslag till budget.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Josefin Anselmsson Borg (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

￼
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Reservation

Kommunstyrelsen 07-06-2022
Ärende 34. Preliminär budget för Malmö Stad 2023 med plan för åren 2024-2025

Centerpartiet yrkade avslag på arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för bifall av Centerpartiets
förslag till budget för 2023 med plan för 2024-20245.
Då vårt förslag ej vann genhör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Martin Molin (C)
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Bilaga 37

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2022-199

Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 – 2025
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut till förmån för eget budgetförslag.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet. Vi bifogar vår budgetreservation.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)
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