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§
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Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2020, § 219, att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad m.m.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige
genom s.k. minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att med en
extern och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och
socialnämndens behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda
anledningarna till de kraftigt ökade kostnaderna.
Med anledning av återremissen noterar stadskontoret följande.
När kommunstyrelsen den 12 februari 2020, § 43, lade informationen om
Bokslutskommunikén för 2019 till handlingarna beslutade kommunstyrelsen också att ge
stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
analysera de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
nämndens verksamheter med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande
underskott under 2019. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som sammanställs av
stadskontoret och skickas på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Stadskontorets
rapport med remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas till
kommunstyrelsen senast i september månad 2020.
Uppdraget pågår i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Då det således föreligger ett tidigare beslut av kommunstyrelsen om att utreda
arbetsmarknads- och socialnämndens kostnadsutveckling och budgetavvikelse bedömer
stadskontoret att kommunstyrelsen nu bör ta ställning till hur återremissen från
kommunfullmäktige ska hanteras och i samband därmed även ta ställning till vilka beslut som
bör fattas med anledning av den ekonomiska prognosen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 i enlighet
med vad som beskrivs i ärendet och uppdrar åt nämnderna att arbeta med den
inriktning som beskrivs i ärendet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka
antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka
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arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar
för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga
till coronapandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det
pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska
underskotten.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma
i samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i
kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronapandemin. För
sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att
bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband
med Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av
förändrat redovisningsregelverk.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till skrivelsen Kommunledningens förslag
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad som finns redovisad i ärendet med förslag till beslut enligt
följande:
"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 i enlighet med vad som
beskrivs i ärendet och uppdrar åt nämnderna att arbeta med den inriktning som beskrivs i ärendet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda
prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom den reguljära
vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det ekonomiska resultat
som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till coronapandemin och som rapporterats i
samband med Ekonomisk prognos 2020.
5. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det pågående
arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska underskotten.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma i samband med
Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budget 2020
påverkas av den pågående coronapandemin. För sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller
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bolag ska samverkan ske så att bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband med
Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av förändrat
redovisningsregelverk."
Håkan Fäldt (M) föreslår ändringar av Kommunledningens förslag Ekonomisk prognos 2020 Malmö
stad under beslutspunkt 2 som handlar om att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 och
yrkar följande: "Att det utökade kommunbidraget till ASN - ekonomiskt bistånd, minskas till 50
miljoner kronor, samt att kommunbidraget till vuxenutbildning utökas till 100 miljoner kronor."
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om bifall till skrivelsen Kommunledningens förslag
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad mot Håkan Fäldts (M) ändringsyrkanden under
beslutspunkt 2 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandes yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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