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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2018 (§302, STK-2018-1061) om tidplan för
budget och uppföljning under år 2019 som innebär att Budget 2020 för Malmö stad ska beredas
och beslutas under våren 2019. Med anledning av det oklara läget kring den statliga budgeten för
2019 samt inför 2020 föreslås en förändring i tidplanen så att Budget 2020 för Malmö stad
istället beslutas under hösten 2019. Regeringens budgetproposition inför 2020 kommer i slutet
av september och kan komma att påverka statsbidragen till kommunerna, vilket därför är viktigt
att kunna ta hänsyn till i beredningen av kommunens budget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende
budget 2020, enligt bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige flyttar budgetsammanträdet från 19–20 juni till 20–21 november 2019,
med anledning av förändringarna i tidplan för budget och uppföljning 2019.
Kommunfullmäktiges junisammanträde äger därmed rum den 19 juni klockan 13.00.
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20–21 november 2019 startar klockan 9.00
båda dagarna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att sätta in ett kommunstyrelsesammanträde i samband med den
planerade kommunstyrelseberedningen den 30 oktober 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, Revisorskollegiet, Malmö Stadshus AB, Boplats Syd AB, Malmö Kommuns
parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB,
Minc i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, samtliga
avdelningschefer på stadskontoret.
Ärendet
Bakgrund

Till följd av den utdragna regeringsbildningen efter valet hösten 2018 har de ekonomiska
förutsättningarna för kommunerna varit osäkra inför 2019. Den nya regering som tillträdde i
januari 2019 regerar tills vidare med en budget framtagen av Moderaterna och
Kristdemokraterna. Sannolikt kan överenskommelsen om gemensamt budgetarbete och politiska
reformer mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna resultera i
justeringar i 2019 års statliga budget, vilket kan komma att påverka de ekonomiska
förutsättningarna för Malmö stad. I september 2019 lägger den nya regeringen fram sin
budgetproposition till riksdagen inför 2020.
Ändrad tidplan för beslut om Budget 2020

Med anledning av det osäkra läget kring statens budget och därmed statsbidragen till
kommunerna föreslår stadskontoret en förändrad tidplan för beslut om Malmö stads budget för
2020. Enligt det beslut om tidplan för budget- och uppföljning som togs i kommunfullmäktige
den 20 december 2018 (§302, STK-2018-1061) ska kommunstyrelsen behandla förslag till budget
i början av juni så att kommunfullmäktige kan fatta slutligt beslut om budgeten den 20 juni 2019.
Stadskontoret föreslår nu att detta ändras så att Regeringens budgetproposition för 2020 hinner
beaktas i budgetarbetet. Det innebär att kommunstyrelsen istället skulle behandla förslag till
budget 2020 i oktober samt att kommunfullmäktige tar slutligt beslut den 21 november. Den
förändrade tidplanen för budgetbeslutet innebär att sista dag för beslut om budgetskrivelser för
nämnder och bolag, tidpunkt för budgetberedning samt tidpunkt för beslut om nämnds/bolagsbudget 2020 också kan justeras. I bilaga 1 återfinns förslaget till ändrad tidplan för
budget och uppföljning, med förslag till förändringar markerade i fetstil.
Ett budgetbeslut på hösten medför att fler underlag finns tillgängliga som kan ha betydelse för
bedömningen av den ekonomiska situationen i kommunen. Dessutom innebär ett senare
budgetbeslut att det finns mer tid för förvaltningsövergripande strategisk dialog inom ramen för
budgetprocessen, i enlighet med inriktningen för den nya budget- och uppföljningsprocess som
beslutades av kommunfullmäktige den 1 mars 2018.
Ändrad sammanträdestidplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Stadskontorets förslag till ändrad tidplan innebär att kommunstyrelsen behöver ta beslut senare i
oktober än vad nuvarande sammanträde är planerat. Stadskontoret föreslår därför att det sätts in
ett extra kommunstyrelsesammanträde den 30 oktober 2019. Kommunstyrelsen har sedan
tidigare en beredning planerad denna dag varför det är lämpligt att använda detta datum.
Kommunfullmäktiges behandling av budget brukar ske genom ett tvådagars-sammanträde.
Därför föreslår stadskontoret att kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019 förläggs till den
19 juni klockan 13.00 (istället för 19–20 juni klockan 9.00) samt att sammanträdet i november
2019 förläggs till 20–21 november, med start klockan 9.00 båda dagarna (istället för 21
november klockan 13.00).
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