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Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare
aviserade ökade generella statsbidrag

STK-2020-384
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktigesammanträdet den 19 mars med förslag om
fördelning av de 58 250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen beräknas Malmö stads intäkter från skatter och
generella statsbidrag för år 2020 bli 24 500 000 kr lägre än budgeterat. Efter justering av de
förväntade lägre intäkterna från skatter och generella statsbidrag föreslår stadskontoret att
33 750 000 kr fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar 33 750 000 kronor i utökat kommunbidrag för 2020 till
arbetsmarknads- och socialnämndens ordinarie ram med finansiering ur ökade
prognostiserade intäkter inom finansiering.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
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Särskilt yttrande
Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02
Ärende 15: Fördelning av medel år 2020 med anledning av
ytterligare aviserade ökade generella statsbidrag
Vi ser nu konsekvenserna har styrets ansvarslösa ekonomiska politik. Den budget som drevs
igenom saknar helt skyddsvallar, där minsta negativa förändring drabbar välfärden.
Istället för att de statliga välfärdsmiljonerna går till just välfärd så ämnar styret nu använda
pengarna till att täcka underskott i sin egen nollbudget.
Moderaterna avser att återkomma till kommunstyrelsen med ett eget förslag, där stärka resurser
till välfärdens kärna prioriteras.
Torbjörn Tegnhammar (M)

