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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-11 kl. 15:00-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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Nämndsbudget 2021 - kommunstyrelsen

STK-2020-1601
Sammanfattning

I Nämndsbudget 2021 redovisar kommunstyrelsen hur styrelsens tilldelade ekonomiska
ramar planeras att användas under året. Dessutom redogör styrelsen för hur de mål och
uppdrag kommunfullmäktige riktar till kommunstyrelsen i Malmö stads budget 2021 ska
verkställas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer Nämndsbudget 2021 – kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande
Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-11
Ärende 9. Nämndsbudget 2021
Moderaterna ser med oro på den föreslagna nämndsbudgeten, som helt präglas av fullkomlig
avsaknad av krisinsikt inför det allvarliga läge som Malmö befinner sig i. Coronakrisen har slagit
hårt mot Malmö, som tyngdes av svåra problem redan innan krisen.
Kommunstyrelsen är Malmö stads arbetslöshetsnämnd och har därmed enligt lag (1944:475 2 §) ”
till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga
arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.” Det är uppenbart att Malmös styrande
socialdemokrater under lång tid helt har underlåtit att på ett verkningsfullt sätt utföra denna
lagstadgade uppgift. Effekten av deras politik är istället att Malmö har landets allra högsta
arbetslöshet och det i särklass djupaste utanförskapet, som på grund av de styrande partiernas
ointresse också går i arv till barn som aldrig får se sina föräldrar gå till arbetet och själva
sedermera kliver in i vuxenlivet med ett djupt utanförskap.
De ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin har ytterligare förvärrat situationen i
Malmö. Arbetslösheten är över 16 procent och bland utrikesfödda ungdomar saknar var tredje
person arbete. Utan extremt kraftfulla åtgärder för att trycka tillbaka massarbetslösheten till
förmån för att människor blir självförsörjande med riktiga jobb riskerar situationen leda till en
social katastrof i Malmö.
Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att nämndsbudgeten för kommunstyrelsen,
Malmö stads arbetslöshetsnämnd, helt saknar fungerande åtgärder för att trycka tillbaka
arbetslösheten. Istället präglas den helt av mer av samma misslyckade åtgärder som orsakat
landets högsta arbetslöshet.
Om Moderaternas budgetreservation hade antagits i kommunfullmäktige hade det inneburit
införandet av en fungerande arbetslinje i Malmö, med dubbelt så stora satsningar på
vuxenutbildning som styret, aktivitetskrav på heltid för bidragstagare och stopp för ekonomiskt
bistånd till lyxlägenheter som låser fast människor i utanförskap.
Moderaternas förslag hade tryckt tillbaka arbetslösheten i Malmö, men vi tvingas att konstatera
att styret varken valt att ta intryck av dessa eller presentera egna fungerande lösningar. Detta är
både beklagligt och ett allvarligt hot mot den sociala hållbarheten i Malmö.

Torbjörn Tegnhammar (M)

