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Budget 2020 med plan för åren 2021-2022

STK-2019-1271
Sammanfattning

Förslag till budget för Malmö stad 2020 med plan för åren 2021–2022.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2020 till
21,24 procent.
2. Kommunfullmäktige godkänner mål för Malmö stads verksamheter, inklusive
ansvarsfördelningen till nämnder och helägda bolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner inriktning och uppdrag för Malmö stads
verksamheter.
4. Kommunfullmäktige godkänner finansiellt mål för Malmö stad.
5. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för nämnder och helägda bolag av betydelse
för god ekonomisk hushållning, inklusive befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat
för vissa nämnder.
6. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
7. Kommunfullmäktige godkänner driftsbudget för 2020, med beaktande av resultatet
av kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram för
revisorskollegiet, för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar.
8. Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2020.
9. Kommunfullmäktige godkänner resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys för 2020.
10. Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk plan för åren 2021–2022.
11. Kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande
nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden
2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram
för respektive år och senast i april 2020 återkomma med förslag till kommunstyrelsen.
12. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att, inom ramen för beviljade
anslag 2020,
-besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens förfogande,
samt
- besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär under
förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag
till förmån för eget budgetförslag och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
bifalla det liggande förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.
Beslutsunderlag
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