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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (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)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sara Wettergren (L) ersätter Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-02-19

Protokollet omfattar

§43
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Bokslutskommuniké 2019 Malmö stad

STK-2020-91
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsoch 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.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår att informationen läggs till handlingarna
samt yrkar ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"Med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande underskott under 2019 ges stadskontoret i
uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna
till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens verksamheter. 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."
Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 10.

4

Särskilt Yttrande
Bilaga 10

Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 6.Bokslutskommuniké 2019 Malmö stad
Det är naturligtvis glädjande att Malmö stad gör överskott. Emellertid måste Moderaterna
konstatera att överskottet fortsätt är direkt förknippat med stora exploateringsvinster, som inte
kommer vara för evigt.
Det är beklämmande att se hur den socialdemokratiska kommunledningen har slösat bort en hel
högkonjunktur utan att genomföra strukturreformer. Utanförskapet är fortfarande enormt och
kostnaderna för försörjningsstöd skenar.
Bristen på genomförda reformer äventyrar välfärdens finansiering nu när konjunkturen vänder
ner.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

