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Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad

STK-2021-73
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för
Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens
ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i
förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras.
Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda
räkenskaper).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2021 uppgår till totalt 437 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till -320 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+757 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.
3. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 arbetsmarknads- och
socialnämnden för det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade
förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 tekniska nämnden från ansvar för
det negativa ekonomiska resultat som uppkommer inom hamnanläggningar till följd
av lägre intäkter avseende omförhandlat nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö
Port AB samt lägre kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad.
5. Kommunfullmäktige uppmanar kulturnämnden att återkomma i samband med
Delårsrapport 2021 om eventuellt behov av utökad investeringsram.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med tillägg
av en femte beslutspunkt som läggs in som nummer 3 i ordningsföljd enligt följande:
"Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

3

3. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden för
det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade förutsättningar för
finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser. "
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller stadskontorets förslag med ordförandens
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-07
Ärende 22. Ekonomisk prognos 2021 Malmö Stad
Moderaterna konstaterar med stor oro att de enorma underskotten i arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter fortsätter trots att de i 2021 års budget tillfördes hundratals miljoner i
förstärkt kommunbidrag.
Detta vittnar om ett fullkomligt havererat politiskt ledarskap som saknar förmåga att styra
verksamheten. Vi finner det anmärkningsvärt att den styrande minoriteten avser fullfölja sitt projekt
med arbetsmarknadsinsatser som enligt utvärderingar i princip aldrig leder till osubventionerade
arbeten, trots att Arbetsförmedlingen nu dragit in stora delar av finansieringen.
Malmöborna får ta notan när Socialdemokraterna helt saknar politik för att komma tillrätta med
Malmös massarbetslöshet. Vi inser att det finns ett politiskt behov för Socialdemokraterna att gömma
undan arbetslöshetssifforna inför nästa års val, men det är oanständigt att använda Malmöbornas
pengar för att dölja sina egna misslyckanden.

