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379

Motion av Anders Skans (V) om att de ekonomiska ramarna ska
beslutas i internbudgetarna

STK-2020-299
Sammanfattning

Anders Skans (V) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska ta fram nya regelverk för alla
nämnders internbudgetar, där politiska beslut avgör fördelningen av de ekonomiska
resurserna.
Tekniska nämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har fått ärendet på remiss och har inkommit med yttranden.
Tekniska nämnden är positiv till motionens förslag medan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det redan idag
finns förutsättningar för politisk styrning av nämndens interna fördelning av budget mellan
verksamheter.
Stadskontoret instämmer med motionären att det är viktigt att det i nämndsbudgetarna finns
en tydlighet i hur de ekonomiska resurserna fördelas. Stadskontoret delar samtidigt hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppfattning att
det redan idag finns förutsättningar för och krav på politisk styrning av nämndens budget.
Varje nämnd har skyldighet att upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning, där
ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning gällande bland annat styrning av
ekonomiska ramar lämpligen regleras. Med tanke på att stadens nämnder har olika uppdrag
och bedriver olika typer av verksamhet är det svårt at från kommuncentral nivå formulera
detaljerade riktlinjer för nämndsbudget som kan gälla för alla nämnder.
Stadskontoret ser samtidigt att det kan finnas ett behov av att kommunfullmäktige på en
övergripande nivå betonar vikten av att nämndsbudgetarna ska utformas så att det framgår
hur de ekonomiska resurserna fördelas. Stadskontoret föreslår därför en komplettering av
riktlinjerna för ekonomi i Malmö stads budget 2022.
Därmed bedömer stadskontoret att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i förslag till Malmö stads
budget 2022 komplettera riktlinjer för ekonomi enligt redogörelse i detta ärende.
2. Kommunfullmäktige anser därmed, samt mot bakgrund av vad som i övrigt
redovisats i ärendet, att Anders Skans (V) motion om att de ekonomiska ramarna ska
beslutas i internbudgetarna kan vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
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Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska
ramarna ska beslutas i internbudgetarna
Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska ramarna ska beslutas i
internbudgetarna
Tekniska nämnden beslut 200825 § 269 med muntlig Reservation (S+L)
Remissvar från tekniska nämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 97 med Reservation (V) och
(M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 109 med Reservation
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

