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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-10 kl. 13:00-14:45

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)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-02-16

Protokollet omfattar

§36
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Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102

STK-2020-1602
Sammanfattning

Verksamhetsåret 2020 har i hög grad präglads av covid-19-pandemin, vilket medfört att vissa
omprioriteringar i planerad verksamhet gjorts. I kommunstyrelsens årsanalys framgår dock att
de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om, med något smärre undantag,
hanterats planenligt.
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 49,7 Mkr. De huvudsakliga
anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsen, Jobbpakt, IT- och
kommunikationskostnader, personalkostnader, kurs- och konferenskostnader samt medel
som reserverats för utveckling och utredning samt överenskommelsen med trafikbolagen.
Årets investeringar uppgick till totalt 64,2 Mkr av budgeterade 95 Mkr.
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2,1 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Avdelningen för intern ledning och stöd, planeringssekreterare
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210208 §61
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102
Årsanalys 2020 Kommunstyrelsen
Årsanalys 2020 Kommunfullmäktige
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Bilaga 11

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1602

Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102

Sverigedemokraterna har tagit del av årsanalys 2020. Året präglades av den pågående pandemin och
det framkommer i analysen. Det vi särskilt vill lyfta fram gäller årsanalys 2020 kommunstyrelsen. SD
kommer fortsätta med att driva frågorna kopplat till den mat som serveras inom kommuens
verksamhet. Idag ligger allt fokus på vegetariska och veganska måltidsalternativ. Vi menar att detta
inte är rätt väg och gå. Framför allt våra unga och ungdomar behöver mat som mättar. Vi får ofta ta
del av vittnesmål från föräldrar som uppger att deras barn kommer hem hungriga på grund av den
mat som serveras. Vår inriktning är istället att kommunen ska servera en varierad kost där även kött
ingår.
Vidare kan vi läsa: En stor del av trygghets- och delaktighetsarbetet bedrivs inom ramen för
Communities That Care (CTC). Formerna för att integrera fler sociala utvecklingsperspektiv än
trygghetsperspektivet i det lokala arbetet utvecklas för närvarande. CTC-områdena utökades från
fem till tio under hösten 2020. Under 2021 utökas antalet till 14 områden och då kommer hela
Malmös geografiska yta att omfattas av CTC-arbetet.
Kommunstyrelsen har inte fått någon information eller återkoppling kopplat till CTC. Ger det
resultat? Kostnader? Det är lätt att få känslan att CTC enbart är en papperskonstruktion.
Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

5

Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
Diarienr: STK-2020-1602
Miljöpartiet är bekymrade över en allt för svag styrning av kommunstyrelsens
verksamhet och anser att det finns ett stort behov av att utveckla
kommunstyrelsens målstyrning. Den nuvarande målstyrningen mäter allt för
ofta aktiviteter och inte utfall eller effekt vilket leder till att styrningen inte blir
tillräckligt långsiktig och strategisk.
Vidare anser Miljöpartiet att styrningen stundtals blir allt för snuttifierad,
exempelvis under målet: Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser, där man endast mäter förvaltningens
flygresor. Kommunstyrelsens roll vad gäller att minska utsläppen är långt
mycket mer omfattande än att endast minska förvaltningen flygresor.
Miljöpartiet anser att uppföljning som görs på flera områden så som trygghet,
segregation och klimat är allt för begränsad vilket medför att styrningen blir allt
för vag.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

