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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-29 kl. 15:12-15:25

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

Justeringen
Protokollet omfattar
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Årsredovisning 2020 Malmö stad

STK-2021-47
Sammanfattning

Årsredovisning 2020 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2020.
2. Kommunfullmäktige avsätter 335 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2020 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2021.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Ärende 35. Årsredovisning 2020 Malmö stad
Malmö stad kan återigen lägga ett räkenskapsår till handlingarna där ekonomin till synes är i god
ordning. Precis som tidigare härrör dock i princip hela överskottet från intäkter av engångskaraktär:
Intäkter från markförsäljning och stora tillfälliga statsbidrag.
Det är mycket bekymmersamt att faktumet att Malmö har landets högsta arbetslöshet och att var femte
malmöbo i arbetsför ålder är beroende av någon typ av bidrag möts av fullkomlig handlingsförlamning
från det socialdemokratiska styret. Istället för att genomföra nödvändiga reformer för att rusta fler
malmöbor till att bli självförsörjande och därmed stärka Malmö stads långsiktiga ekonomiska ställning
läggs fullt fokus på att dölja arbetslösheten genom arbetsmarknadsinsatser som enligt utvärderingar i
princip aldrig leder till inträde på den reguljära arbetsmarknaden.
Moderaterna är mycket kritiska till att så lite görs för att dämpa den skenande kostnadsutvecklingen i
arbetsmarknads- och socialnämndens ram för ekonomiskt bistånd. Istället för att vidta åtgärder för att
få individer att bli självförsörjande och därmed minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd har över en
kvarts miljard av skattebetalarnas pengar omfördelats till ramen under räkenskapsåret. Om man har en
hink som läcker hjälper det föga att hälla i mer vatten om man inte tätar hålet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

