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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 09:00-10:52

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Pia Lonnakko (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Karin Göransson (Controller)
Agnes Löfgren (Utredningssekreterare)
Jenny Lithvall (Utredningssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Rebecca Setterberg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Annika Löfstedt (Facklig representant)
Hanna Ljungberg (Facklig representant)
Lise Seble Wongeel Aragaw Johansson (Facklig representant)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-09-02

Protokollet omfattar

§251
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§

251

Budgetskrivelse 2022

ASN-2021-6138
Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2022 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för
budgetåret 2022 med plan för år 2023–2024. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i
omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det
gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet, förändringar
som påverkar nämndens kostnader samt en begäran om investeringsram. Budgetskrivelsen
används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas
av kommunfullmäktige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-08-12 §181
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och skickar den till
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M), med instämmande av Simon Enqvist (SD) och Joachim Ahlqvist
(C), yrkar avslag till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP), med instämmande av Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L), yrkar bifall
till föreliggande förslag med följande tillägg på sida 10:"Nämnden ser ett behov av att
fördjupa sitt samarbete med kvinnojourerna för att ge dem långsiktiga förutsättningar att
driva sitt arbete."
Kerstin Håkansson (V) yrkar på att återremittera ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: Helena Nannes (M) avslagsyrkande,
Janne Grönholms (MP) yrkande samt Kerstin Håkanssons (V) yrkande om återremittering.
Ordförande behandlar först frågan om återremittering. Ordförande ställer proposition på
Kerstin Håkanssons (V) yrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår
frågan om återremiss och behandlar ärendet idag.
Ordföranden ställer Helena Nannes (M) förslag mot Janne Grönholms (MP) förslag.
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag med Janne Grönholms (MP)
tillägg.
Reservationer
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
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Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga.
Simon Enqvist (SD) och Magnus Olsson (SD) avser inkomma med en skriftlig reservation,
bilaga.
Joachim Ahlqvist (C) avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga. Vid tid för justering
har reservationen inte inkommit.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, avdelningschefer
Beslutsunderlag





§181 Budgetskrivelse 2022
G-Tjänsteskrivelse ASN 210826 - Budgetskrivelse 2022
Budgetskrivelse ASN 2022 inför ASN
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-08-26 Ärende 35. Budgetskrivelse 2022

Vi är glada över att den budgetskrivelse som presenterats är målande i sina beskrivningar
över verksamheternas utmaningar framöver och att den på ett tydligt sätt beskriver både
omvärldens påverkan och interna förutsättningar för att bedriva verksamheterna.
Vi delar dock fackförbundens uppfattning att nämndens verksamheter är underfinansierade
och har varit så i flera år, vilket vi påpekat flertalet gånger. Vi delar också uppfattningen att
det saknas en balans mellan krav och resurser och att det som får stå tillbaka är
arbetsmiljöarbetet och möjligheten för medarbetare att känna att de räcker till på sin
arbetsplats.
Vi tycker att budgetskrivelsen till viss mån motsäger sig själv när planer om effektiviseringar
på 100 miljoner ska genomföras samtidigt som mer resurser behöver tillföras inom nästan
alla områden. Vi anser inte att de “50-60 miljoner” som presenteras som behov i
budgetskrivelsen kommer räcka när det samtidigt ska göras nedskärningar på det dubbla.
Vi yrkade därför på att förvaltningen skulle återkomma till nämnden med en budgetskrivelse
som på ett tydligt sätt uttrycker vilka ekonomiska resurser det finns behov av i
verksamheten. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö den 26 augusti 2021
Kerstin Håkansson (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2021-6138

Budgetskrivelse 2022
I årets budgetskrivelse ser vi tyvärr återigen en fortsatt ökning av nettokostnaderna för nämndens
verksamhet vilket har varit en konstant varje år sedan nämnden bildades.
Det är inte hållbart att varje år fortsätta gå utanför de fastställda budgetramarna på grund av ovilja
att prioritera bort utgiftsposter som faller utanför nämndens kärnverksamhet.
Malmö befinner sig fortfarande i en väldigt utsatt ekonomisk situation där vi är tvingade att förlita
oss på utjämningsbidrag för att överhuvudtaget kunna fungera.
Vår målsättning som nämnd måste därför vara att få kontroll över kostnaderna. Tyvärr agerar den
nuvarande ledningen på ett sätt som prioriterar plakatpolitik och löpsedlar framför ekonomisk
hållbarhet och faktiska resultat.
Man gör utbetalningar varje år på mångmiljonbelopp till aktiviteter, föreningar och verksamheter
utan att väga in kostnadseffektivitet eller lämpligheten hos mottagaren.
Vi i Sverigedemokraterna anser att vi som nämnd har ett större ansvar gentemot skattebetalarna och
yrkade därför på avslag till förmån för egen budgetskrivning.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss därför mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-08-26
Budgetskrivelse 2022
ASN-2021-6138
Moderaterna yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse 2021 och avser att återkomma till
kommunfullmäktige med ett budgetförslag som på allvar tar itu med stadens massarbetslöshet och
utanförskap.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 08:30-09:45

Plats

Amiralsgatan 20/Teams

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)
Dündar Güngör (S) ersätter Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Madeleine Lindholm (S) ersätter Asterios Bratanis (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Louis Hyleborg (L)
Aida Vizlin Hoti (MP)
Danica Srnic (M)
Titti Sjölin (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)
Evert Rydell (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Vanja Gardovic (Ekonomichef)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2021-09-03

Protokollet omfattar

§118

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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§

118

Budgetskrivelse 2022

FRI-2021-2036
Sammanfattning

Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2022 med
plan för 2023–2024.
Beslut

Fritidsnämnden godkänner budgetskrivelse för 2022 och översänder densamma till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkande att texten om ishallarna ska utvecklas.
Ordförande finner att yrkandet vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210826
Budgetskrivelse 2022 efter AU
Budgetskrivelse 2022, Stiftelsen Malmö Sommargårdar
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2021-08-26
Ärende: 3
Ang: Budgetskrivelse 2021
I stort instämmer vi i denna skrivelse där det lyfts upp kommande behov och nuvarande
förutsättningar. Det vi saknar är givetvis siffror på de olika momenten i skrivelsen.
Förhoppningen är att detta införs i samband med budgeten för 2022. I övrigt skulle vi vilja lyfta
följande. Vi vill fortfarande ha ett mål om att andra aktörer ska involveras i både drift och ägande
av byggnader & ytor som finns inom fritidsnämndens verksamhet. Skrivelsen bör också
kompletteras med skrivelse om de djupa problem och skillnader vi ser inom föreningslivet i
Malmö, där endast 18 % av tjejerna i Rosengård är aktiva på fritids medan samma siffra för tjejer
i Limhamn är 53 %. Hur detta ska tacklas borde vara en av prioriteringarna. Tyvärr vet vi
sambandet mellan socioekonomiskbakgrund och delaktighet i föreningslivet och här hjälper
knappast styrets bidragspolitik till att göra fler människor och familjer självförsörjande.
Moderaterna har under en längre tid förespråkat högre entréavgifter till delar av vår verksamhet
och nu kan vi se ai budgetskrivelsen att visa entréavgifter kan höjas med upp till 10%. Detta
välkomnar vi då det är bra att avgifternas andel av finansieringen ökar och att den
skattefinansierade då kan minska.
Dessutom ser vi på med bekymmer på avsaknaden av idrottsytor i våra utbyggnadsområden. Iden
om förtätning av staden har gått så långt att de barn som idag flyttar in i våra utbyggnadsområden
inte kan garanteras spontan- och idrottsytor.
Till sist vill vi nämna situationen för Stiftelsen Malmö Sommargårdar där vi fortsatt vill öka
resurserna till dem med en miljon kronor. Pengarna fördelas av kommunstyrelsen men vi vill
signalera att en miljon till stiftelsen är nödvändig så de kan anpassa sin verksamhet för att kunna
ta emot barn med funktionsvariationer.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Elisabet Landrup (M)
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Danica Srnic (M)

Titti Sjölin (M)

1

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-23 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M)
Lars-Eric Nelderup (C)
Patrick Angelin (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S)
Jaqueline Lenander (S)
Bahhar Mohammadi (S)
Karin Elisabeth Granér (L)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Carina Tempel (tillförordnad direktör)
Charlotte Widén Odder (avdelningschef stöd, hälsa och DV)
Ingela Davidsson (kommunikationschef)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Sema Soer (avdelningschef myndighet & socialpsykiatri)
Sophia Presinger (avdelningschef strategiska avdelningen)
Urban Funck (HR-chef)
Åsa Qvarsebo (avdelningschef LSS-bostäder)
Johannes Ståhlnacke (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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Justeringen

2021-08-30

Protokollet omfattar

§79

3

§

79

Budgetskrivelse 2022

FSN-2021-1528
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2022.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2022 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner, efter Gustafssons (V) förändringsförslag 1 till 5 samt
8, Budgetskrivelse 2022.
(Förändringsförslagen återfinns i sin helhet under rubriken "Yrkanden")
Reservationer och särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 2)
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
lämnar ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 3)
Patrick Angelin (SD) och Stefan Claesson (SD) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.
(Bilaga 4)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande åtta (8) förändringar i
Budgetskrivelse 2022:
Förändringsförslag 1:
På sidan 9, under rubriken "Förstärkt samarbete kring barn och unga", ändra lydelsen:
Från: Funktionsstödsnämnden får signaler från skolförvaltningarna om att ansökningarna till den
anpassade skolformen särskola ökar.
Till: Funktionsstödsnämnden får signaler från skolförvaltningarna om att ansökningarna till grund- och
gymnasiesärskola ökar.
Förändringsförslag 2:
På sidan 9, under rubriken "Förstärkt samarbete kring barn och unga", ändra lydelsen:
Från: Det är av stor vikt att Skånes Kommuner vid nästa upphandling tar hänsyn till behovet av LSSboende med koppling till skola och tecknar ramavtal med externa utförare.
Till: Det är av stor vikt att Skånes Kommuner vid nästa upphandling tar hänsyn till behovet av LSSboende med koppling till grund- och gymnasieskola samt grund- och gymnasiesärskola.
Förändringsförslag 3:
På sidan 12, under rubriken "Behov som ökar", ändra lydelsen:
Från: På längre sikt utgör ökningen av antalet elever inom Malmö stads särgrundskolor en faktor som
bedöms påverka efterfrågan av insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
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Till: På längre sikt utgör ökningen av antalet elever inom Malmö stads grund- och gymnasiesärskolor en
faktor som bedöms påverka efterfrågan av insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
Förändringsförslag 4:
På sidan 13, under rubriken "Behov som ökar" (efter avsnittet Utvecklingen av den personliga
assistansen) lägga till en nytt område med följande lydelse:

Ökade volymer inom hemtjänsten

Antalet personer med behov av hemtjänst som funktionsstödsnämnden har betalningsansvar för ökar i en takt
som är högre än vad som kan förklaras av stadens demografiutveckling. Samtidigt ökar även antalet
hemtjänsttimmar som beviljas varje person. Det totala antalet timmar bedöms öka med minst 15 000
timmar från 2019 och under 2022. Detta innebär en ökning med cirka 16 procent mellan 2019 och 2022.
Förvaltningen har sedan omorganisationen 2017 köpt utförandet av hemtjänst från hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer
attraktiva tjänster för medarbetare, med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet
är hemtjänstinsatserna en del av de korta insatser som ska utföras av teamen för stöd och service. Teamen
arbetar för att successivt ta över utförandet av samtliga hemtjänstinsatser från hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Processen har dock försenats under 2020 och 2021 som en konsekvens av
coronapandemin, då smittorisken och en ökad oro hos målgruppen har krävt försiktighet vid övertag av
verksamheten. I juli 2021 kvarstår 27 procent kvar att ta över från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Förseningen har i sin tur lett till ökade kostnader under övertagningen och en negativ budgetavvikelse.
Efterhand som pandemin avtar och teamen förbättrar sin planering och analyser för att säkerställa en ökad
brukartid bedöms den ekonomiska obalansen som härrör till övertagandet kunna arbetas bort. Samtidigt är
det tydligt att priset per timme i nuläget är för lågt, även när full effektivitet uppnås i teamen.
(Textavsnittet togs på sammanträdet fram i samråd med förvaltningen i enlighet med
Gustafssons (V) intentioner)
Förändringsförslag 5:
På sidan 16, under rubriken "Behov ska erbjudas kompetens", (efter lydelsen Målet som sattes
upp 2019 var att förvaltningen skulle ha 80 procent som jobbade heltid och 90 procent som var
heltidsanställda vilket är samma målsättning som Malmö stad i stort) lägga till:
"Det är dock stor diskrepans mellan olika yrkeskategorier inom förvaltningen vad gäller heltidsanställningar
och sysselsättningsgrad."
Förändringsförslag 6:
Att på sidan 16, under rubriken "Hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation och förvaltningens
omställning till en nära vård", (efter lydelsen För att skapa förutsättningar för omställningen till nära
vård kommer fokus i arbetet framåt att vara på den fortsatta uppbyggnaden av en hållbar hälso- och
sjukvårdsorganisation med adekvat bemanning av legitimerad personal som har rätt kompetens och
förutsättningar för att driva utvecklingen av en teambaserad vårdform.) lägga till:
"Detta innebär även att avdelningsstrukturen ses över."
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Förändringsförslag 7:
Att på sidan 18, efter stycket "Heltid som norm", lägga till ett nytt stycke med följande
lydelse:

Arbetstidsförkortning

Under 2022 avser nämnden utreda och efter godkänd förhandling med berörda fackliga organisationer
implementera en arbetstidsförkortning inom någon av nämndens verksamheter. En preliminär beräkning av
kostnader för en arbetstidsförkortning innebär ett behov av tillskott om minst 75 miljoner kronor.
Förändringsförslag 8:
Att på sidan 19, efter avsnittet "Personlig assistans", lägga till ett nytt avsnitt med följande
lydelse:

Hemtjänst

Som inom andra insatser där nämnden konstaterar att volymökningen inte står i proportion till
befolkningsutvecklingen samtidigt som komplexiteten i stödbehovet ökar, bedömer nämnden att utvecklingen
inom hemtjänsten inte kan finansieras inom nuvarande budgetram. Behovet av ekonomiska resurser bedöms
med nuvarande utveckling vara minst 15 mnkr. Detta innefattar volymökningar men även en viss nivåökning
av priset per timme. Fortsatta analyser och effektiviseringsarbete måste samtidigt ske inom nämndens
utförande team för att uppnå en ekonomi i balans under nästkommande budgetår.
(Textavsnittet togs på sammanträdet fram i samråd med förvaltningen i enlighet med
Gustafssons (V) intentioner)
Ajournering
Mötet avbryts (ajourneras) i 20 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 1 till 5 samt 8 och yrkar
på att nämnden därefter ska godkänna Budgetskrivelse 2022.
Bengt Persson (S), Josefin Anselmsson (M), Lars-Eric Nelderup (C), Patrick Angelin (SD)
samt Erik Hammarström (MP) yrkar bifall till Kursars (L) justerade förslag till
Budgetskrivelse 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Dels Kursars (L) förslag nämnden efter Gustafssons (V) förändringsförslag 1-5 och 8 ska
godkänna Budgetskrivelse 2022.
Dels Gustafssons (V) förslag att nämnden ska godkänna Budgetsskrivele 2022 efter de egna
förändringsförslaget (förändringsförslag 1-8).
Ordförande förslår ett beslutsgång där de två förslagen ställs mot varandra och att röstning
sker genom att varje ledamot en och en redogör för sitt ställningstagande genom att säga
"JA" om de vill rösta på Kursars (L) förslag och "NEJ" om de vill rösta på Gustafssons (V)
förslag till Budgetskrivelse 2022. Efter att ha tillfrågat samtliga ledamöter en och en finner
ordförande att nämnden godkänner den föreslagna beslutsgången.
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Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att nämnden beslutar i
enlighet med Kursars (L) förslag med röstsiffrorna 12 mot 1 och nämnden därmed, efter
Gustafssons (V) förändringsförslag 1 till 5 samt 8, godkänner Budgetskrivelse 2022 .
(Röstresultat framgår av bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse FSN 210823 - Budgetskrivelse 2022
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Synpunkter från Kommunal gällande Förslag till - Budgetskrivelse 2022
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 210823
Ärende: 02. Budgetsskrivelse 2022, FSN-2021-1528
Inledningsvis vill Vänsterpartiet understryka att vi anser funktionsstödsförvaltningens
verksamheter vara underfinansierade och att grundbemanningen inom många
verksamheter är för låg. Sjukfrånvaron fortsätter att vara den högsta i Malmö stad. Det
måste finnas en balans mellan krav och resurser för att skapa förutsättningar för god
kvalitet - och idag råder en obalans.
År efter år förlitar sig funktionsförvaltningen på bemanningsföretag för att upprätthålla
sjuksköterskebemanningen. Är efter år ses således hur privata företag dränerar Malmö
stad på miljoner av skattepengar och verksamheten går med kraftiga underskott. Även
externa placeringar LSS och framförallt SoL går med stora underskott årligen och även
här gör privata företag vinst på allas vår gemensamma välfärd. LSS bostäder fortsätter
att dras med underskott.
Utöver det faktum att budgetskrivelse 2021 i stor del saknad ekonomiska ramar att ta
ställning till, vilket försvårar politiskt kontroll och styrning av verksamheten, är det av
främst två skäl som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom budgetskrivelse 2022;
Funktionsstödsnämnden har tidigare utrett och ställt sig positiv till möjligheten att
införa en arbetstidsförkortning inom någon av nämndens verksamheter. Införandet
stoppades dock på högre nivå. Vänsterpartiet anser ånyo att det är dags att utreda
möjligheten till arbetstidsförkortning igen och yrkades således på att en skrivelse om
detta skulle inkorporeras i budgetskrivelse 2021.
Vänsterpartiet yrkande även på göra ett förtydligande kring kommande
organisationsförändring inom förvaltningens avdelningar då det är sällan en
organisationsförändring sker utan ökade utgifter.
Båda dessa yrkande avslogs. Det är glädjande att funktionsstödsnämnden ställde sig
bakom Vänsterpartiets övriga yrkanden men då vi inte fick gehör för samtliga yrkande
reserverade vi oss.
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Vänsterpartiet

I april 2018 antogs en åtgärdsplan för budget i balans för 2018 och 2019 innehållandes
bland annat vakanssättning som följd. I juni 2018 tilldelades av kommunfullmäktige
funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökat kommunbidrag för 2018 för att
finansiera ett prognostiserat underskott avseende personlig assistans. I februari 2020
beslutade kommunfullmäktige att fördela 55 000 tkr i kommunbidrag till stadens
socialnämnder varav en satsning på 17 000 tkr fördelades inom LSS och socialpsykiatri
200525. Utan dessa tillägg hade funktionsstödsnämndens ekonomiska bokslut sett helt
annorlunda ut under dessa år. I juni 2021 antogs en ny åtgärdsplan för budget i balans
2021/2022 där samma utmaningar pekas ut som vid föregående åtgärdsplan. Under
dagens sammanträde lyfter funktionsstödsförvaltningen en mycket viktig poäng;
Vad är god kvalitet i förhållande till givna budgetramar?
Avslutningsvis vill Vänsterpartiet påpeka att LSS ledord om självbestämmande,
delaktighet, inflytande och jämlikhet riskeras att tillintetgöras i det fall
funktionsstödsnämnden inte erhåller erforderliga medel för 2022. Malmö stad kan
bättre. Malmö stad måste göra bättre. Gör om, gör rätt - återupprätta LSS!

Malmö 2021‐08‐13

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20210823
Ärende: Budgetskrivelse
FSN-2021-1528
Moderaterna och Centerpartiet lämnade den 21 september 2020 in ett nämndsinitiativ
avseende systematisk arbetsmiljö och smittrisker kopplat till den pågående pandemin
som i vår mening skulle vara relevant även för denna budgetskrivelse. Vi såg då och
ser fortfarande ett behov av att både förebygga och att snabbt agera för minskade
smittrisker trots begränsat skydd för brukare och personal i lagstiftning och riktlinjer
avseende basal hygien. Om covid-19 en dag försvinner som särskild risk så finns det
fortfarande många andra befintliga och sannolikt nya smittor som kan drabba
medborgarna och personalen i våra verksamheter.
Vårt nämndsinitiativ behandlades 2020-11-23 och föreslog då bland annat att:
1. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
introduktionsprogram för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för respektive
yrkesgrupp och sektion.
2. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram eller öppna interna
utbildningar inom basal hygien och smittrisker i arbetsmiljön i samverkan med
legitimerad personal så att samtliga chefer kan boka in personal vid behov utifrån
uppkomna risker.
3. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att all personal
som möter brukare i förvaltningens verksamheter har arbetskläder i det dagliga
arbetet samt skyddskläder och personlig skyddsutrustning efter behov.
4. Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande
utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för sektionschefer och deras
medarbetare så att samtliga får samma kunskap samtidigt.
Förvaltningen svarade att skyddsutrustning och skyddskläder finns att tillgå utifrån
behov och att användning av arbetskläder regleras i Socialstyrelsens föreskrift om
basal hygien i vård och omsorg vilken efterlevs inom Funktionsstödsförvaltningen. Att
föreskriften inte omfattar daglig verksamhet men att där används arbetskläder inom
den ena enheten. Att personlig assistans inte heller omfattas men att där tillhandahålls
profilkläder för medarbetarna.
Socialdemokraterna och Liberalerna yrkade avslag på dessa fyra förslag och då också
om arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning. Både Sverigedemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig bakom avslaget med innebörden att inget
mer behövde göras för att minska smittriskerna inom Funktionsstödsförvaltningen
varpå detta inte blev verklighet för vår personal. Det är därför ytterst beklämmande att
höra att man nu gör en annan bedömning utifrån de konsekvenser brukare och
personal drabbats av under pandemin. Att bedömningen av behov sannolikt blivit fel.
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Det är beklämmande därför att smitta som hade kunnat undvikas eller minimeras fick
stå tillbaka för att där fanns lägre kvalitetskrav att luta sig mot. Moderaterna och
Centerpartiet välkomnar dock att Kommunal nu också står upp för personalens och
brukarnas trygghet i denna fråga.
Våra partier saknar även en ambition om att satsa på mer brukarnära tjänster i den
effektiviseringsprocess som implementeras. Personal ska vara anställd utifrån
individernas behov och för några är det färre än fler. Men i de fall där det behövs hög
bemanning för ökad jämlikhet är dessa resurser mer kvalitetssäkrande än en
ytterligare chef eller arbetsledare. Kompetensutveckling och utrymme för att klättra ska
inte ske på bekostnad av brukare och skattebetalare. Utifrån detta ser vi också att
behovet av vår fasta personal nära brukarna och deras individbaserade kompetens
ökar. Brukarnära verksamheter är inte lämpade för handledning och extratjänster där
personalkontinuiteten behöver vara hög och kunskapen särskilt god. Positivt är att vi
inte bör ha något större behov av undersköterskor och således problem med den
nuvarande bristen på denna yrkesgrupp. Funktionsnedsättning ska inte jämställas
med sjukdom och funktionsstöd behöver således inte innebära vård. Därför är
pedagogik och personlig lämplighet de viktigaste grunderna för att arbeta med insatser
enligt LSS vilket kräver aktiv HR snarare än en särskild gymnasieutbildning.
Kompetens vi satsar på måste kopplas till arbetet som ska utföras.
Moderaterna och Centerpartiet vill även lyfta avsnittet boende för hela livet där man i
Budgetskrivelsen tar hänsyn till de faktiska omständigheter som en individuell
rättighetslag understryker. Däremot är det då också motsägelsefullt att man försöker
mätta behovet genom samlokaliserade eller stora gruppbostäder om sex individer. Vi
kan se i ärenden som bl.a. Dalhem där man nu måste minimera antalet boende utifrån
den enskilde individens möjligheter att uppnå goda levnadsvillkor i enlighet med LSS.
Konsekvenserna på individnivå med att flyttas runt på grund av vår planering är tydliga.
Prislappen för skattebetalarna utifrån projektering, nybyggnation och hyreskostnader
är särskilt hög i Malmö stad. Vi ser att vi måste externplacera för att tillgodose behov
då många malmöbor inte hanterar insatsen gruppbostad så som den praktiseras i
deras stad vilket innebär att byggnation för att mätta det demografiska behovet inte
nödvändigtvis behöver innebära att rättigheter kan erbjudas och tillgodoses. Vår
mening är att medborgarna inte ska drabbas av ovilja till flexibilitet. Kan man tolka
lagrum för att försämra t.ex. genom att man får bygga för fler än sex eller att personalen
inte behöver arbetskläder så kan man också tolka lagen till det bättre dvs att
gruppbostaden kan vara individuellt utformad eller att man föreslår och förklarar
formen annan särskilt anpassad bostad för att öka delaktigheten.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Ursula Larsson (M)
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Röstlista

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2021-08-23

Paragraf: §79
Ärende:

Budgetskrivelse 2022, FSN-2021-1528

Röstning mellan Kursars (L) förslag till Budgetskrivelse 2022 (Alt. "JA") och
Gustafssons (V) förslag till Budgetskrivelse 2022 (Alt. "NEJ")(
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Pethra Ängquist (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Patrick Angelin (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
12
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0

1

Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 09:00-10:20

Plats

Digitalt via Teams/Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Nina Jakku (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Amanda Johannesson (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Agneta Sjölund (ekonomichef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef)
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
Anna Pettersson Gustafsson (controller)
Sigrid Andersson (utredningssekreterare)
Ebba Herrlander (utredningssekreterare)
Anna Johnsson (Kommunal)
Katrin Kuniholm (SACO)
Ann-Marie Berglund (Lärarförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………

2

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-09-08

Protokollet omfattar

§109

3

§

109

Budgetskrivelse 2022

FSKF-2021-1949
Sammanfattning

Förskolenämnden beslutar årligen om en budgetskrivelse som underlag för
budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om stadens budget. Budgetskrivelsen
inleds med de utmaningar som Malmö stads tre skolnämnder gemensamt ser när det gäller
utbildningsverksamhetens förutsättningar att utveckla en likvärdig verksamhet som har
kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet och grunden läggs i
förskoleåldern. I budgetskrivelsen betonas att det krävs en nationell satsning för att stärka
den svenska förskolan. Med höjda nationella krav och barnens förutsättningar i Malmö
behöver arbetet med att stärka professionens villkor stärkas och fördjupas. Detta samtidigt
som kompetensförsörjning kvarstår som en omfattande utmaning.
I budgetskrivelsen lyfts vidare verksamhetsförändringar och kvalitetsutveckling för att kunna
möta utmaningarna inom förskolan. En förväntad minskning av antalet barn kommande år
kräver anpassningar som bedöms innebära fortsatt stora påfrestningar på
förskoleverksamheten. I budgetskrivelsen föreslås att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska
ta hänsyn till nämndens pris- och löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade
barnantalet. Detta för att kunna säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen i
förskolan.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden
Nina Jakku (V) yrkar att på sidan 9 före stycket ”För att kunna säkerställa en god och
likvärdig utbildning för barnen även under de närmsta åren anser förskolenämnden att
kommunbidragstilldelningen fullt ut ska ta hänsyn till nämndens pris- och löneökningar samt
kompensera för det tillfälligt minskade barnantalet.” lägga till följande text: Nämndens
lägesbedömning 2021 visar att Malmö ligger betydligt sämre till än riksgenomsnittet vad gäller
barngruppernas storlek. Malmös barngrupper har också vuxit medan de på riksnivå minskat. Samma trend
syns i att antal barn per heltidsanställd ökar i Malmö, medan det på riksnivå minskar. Malmö ligger även
sämre än övriga storstäder vad gäller både barngruppernas storlek och bemanning. Stora barngrupper har
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särskilt en negativ effekt på de barn som är i störst behov av skolans kompenserande insatser. Arbete med att
minska barngrupperernas storlek är således också en fråga om likvärdighet.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nina Jakkus (V) yrkande.
Mats Sjölin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och instämmer i ordförandens
avslagsyrkande rörande Nina Jakkus (V) yrkande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att orden ”i sitt modersmål och” stryks i den första
mening i det tredje stycket på sidan 14 så att den istället lyder som följande: ”Att barn ges
möjlighet att utvecklas i det svenska språket är helt avgörande för tiden i förskolan men också
för det fortsatta lärandet.”
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) och Nina Jakku (V) yrkar avslag till Nichlas Holmgren
Gellerstens (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande beslutsordning: Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) yrkande
bedöms som ett eget förslag till budgetskrivelse och ställs mot förvaltningens förslag.
Därefter behandlas Nina Jakkus (V) yrkande som ett tilläggsyrkande. Beslutsordningen
godkänns av nämnden.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag
och finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget.
Därefter frågar ordföranden nämnden om den bifaller Nina Jakkus (V) tilläggsförslag och
finner att nämnden avslår det.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-1949

Budgetskrivelse 2022
Förskolenämnden ska varje år delge kommunstyrelsen en budgetskrivelse som underlag för
den budgetberedning där kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om vår stads
gemensamma budget.
Budgetskrivelsen påtalar vikten av en nationell satsning för att stärka den svenska förskolan.
Vidare föreslås det att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska ta hänsyn till nämndens prisoch löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade barnantalet. Detta för att kunna
säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen i förskolan.
Sverigedemokraterna ställer sig därmed i stort bakom en den utförliga budgetskrivelse för
2022 som är det liggande förslaget. Sverigedemokraterna delar däremot inte meningen på
sida 14 att lärandet i ”modersmål och i det svenska språket är helt avgörande för tiden i
förskolan men också för det fortsatta lärandet”. Fokus ska ligga på det svenska språket och nu
när barnens föräldrar parallellt ska lära sig svenska, och barnen lär sig språket, möjliggörs det
svenska språkets förhöjda status, vilket är avgörande för både barnen såväl som för familjen.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att stycke tre på sidan 14 i ska i stället ha följande lydelse: Att barn ges möjlighet att utvecklas
i det svenska språket är helt avgörande för tiden i förskolan men också för det fortsatta
lärandet. [...]
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-09-07
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-08-31
Ärende 3: Budgetskrivelse 2022
FSKF-2021-1949
Moderaterna och Centerpartiet anser att Budgetskrivelsen 2022 i allmänna drag beskriver de
utmaningar som förskolan strå inför, men anser även att vi behöver gå mycket längre för att
uppnå den förskola vi vill se. Moderaterna och Centerpartiet anser fortfarande att det behöver
göras stora förändringar i Förskoleförvaltningens arbete för att uppnå en trygg, kvalitativ och
kostnadseffektiv förskola för barn i hela Malmö. Förskoleförvaltningen behöver fortsatt
arbeta mot att byggnation av effektiva och pedagogiska verksamheter som inte resulterar i
orimliga och skenande hyreskostnader ska bli verklighet. Förskoleförvaltningen behöver
stabilt arbeta mot att förändra eller avskaffa de byråkratiska regler och bedömningar andra
förvaltningar i Malmö som påverkar Förskoleförvaltningen, och i förlängningen i hög grad
påverkar Förskoleförvaltningens förmåga att vara flexibla i sitt arbete. Förvaltningen behöver
skyndsamt se över sitt än så länge bristande arbete att locka utbildad personal till kommunens
förskolor. Vidare behöver man omedelbart genomföra stora insatser för att kunna öka
likvärdigheten i Malmös förskolor, i syfte att barnen ska erbjudas en likvärdig förskola
oavsett var i staden verksamheten bedrivs.
Moderaterna och Centerpartiet kommer återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-08-31.
Ärende nr 3. Budgetskrivelse 2022
I ärendet skulle nämnden besluta om budgetskrivelse för 2022. Budgetskrivelse är det
dokument nämnden skickar till Kommunfullmäktige för att beskriva vad nämnden behöver för
ekonomiska medel 2022.
I det stora hela beskriver budgetskrivelsen nämndens och förvaltningens behov väl, för att
verksamheten ska kunna bedrivas med god kvalitet. Det är glädjande att budgetskrivelsen
begär kompensation för både kostnadsökningar och för en förväntad minskning av
barnantalet.
Något som budgetskrivelsen utelämnar är frågan om barngruppernas storlek. Nämndens
lägesbedömning 2021 visar att Malmö ligger betydligt sämre till än riksgenomsnittet vad
gäller barngruppernas storlek. Malmös barngrupper har också vuxit medan de på riksnivå
minskat. Samma trend syns i att antal barn per heltidsanställd ökar i Malmö, medan det på
riksnivå minskar. Malmö ligger även sämre än övriga storstäder vad gäller både
barngruppernas storlek och bemanning. Stora barngrupper har en negativ effekt särskilt för
de barn som är i störst behov av skolans kompenserande insatser. Det är således en viktig
fråga som handlar om likvärdighet. Eftersom barnantalet beräknas minska ser vi ett ypperligt
tillfälle att uppnå en högre personaltäthet och minska antalet barn i barngrupperna genom att
ha kvar lokaler och personal.
Barngruppernas storlek är en fråga som också handlar om personalens förutsättningar. Vi
vet att den personal som arbetar i Malmös förskolor gör ett fantastiskt jobb, men att de
förutsättningar de arbetar under inte är tillräckliga.
Vänsterpartiet yrkade, med hänvisning till ovannämnda, att bugetskrivelsen skulle
kompletteras med ett stycke om arbete för att minska barngrupperna. Detta avslog
nämnden.
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Oroande i budgetskrivelsen är också formuleringar som framhåller att likvärdigheten ska
öka, men att detta förväntas göras med färre resurser (ex. s 13). Det är en svår ekvation,
särskilt då verksamheten redan är kraftigt åtstramad.

Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2021-08-31
_____________________________________________
Nina Jakku

Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-24 kl. 08:30-12:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Linnea Jacobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Ines Pentmo (S) ersätter Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Karin Waldenström (M) ersätter Cecilia Barwén (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Charlotte Hedendahl (L)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Patrik Andersson (Sekreterare)
Åsa Peterson (Personalrepresentant (Kommunal))
Johan Åström (Personalrepresentant (Lärarnas riksförbund))
Helena Quarfood (Personalrepresentant (Lärarförbundet) )
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Christina Malmberg (L) (Politisk sekreterare)
Joel Valsten (Enhetschef skolplaceringsenheten)
Drilon Iberdemaj (Sektionschef)
Malin Ullman (Strateg)
Ewa Bellwaldius (Controller)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-08-31

Protokollet omfattar

§131

Underskrifter

Sekreterare

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

Patrik Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettregren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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3

§

131

Budgetskrivelse 2022

GRF-2021-14975
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är grundskolenämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens
beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. Kommunfullmäktiges budget avser
budgetåret 2022 med plan för de kommande åren. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
nämnden bedömer som mest angeläget för kommunstyrelsen att beakta vid beredningen av
budgeten.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar budgetskrivelse 2022
2. Grundskolenämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
John Eklöf (M) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
Joacim Ahlqvist (C) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation. Vid
tiden för justering har skriftlig reservation inte inkommit.
Yrkanden
Lisa Stolpe (V) yrkar att budgetskrivelsen tydliggör att det uppdrag förvaltningen har att
uppfylla kräver ökad finansiering. Kostnaden per elev bör vara i paritet med jämförbara
städer.
John Eklöf (M) yrkar att budgetskrivelsen avslås till förmån för Moderaternas kommande
budget i kommunfullmäktige.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar att budgetskrivelsen avslås till förmån för Centerpartiets
kommande budget i kommunfullmäktige.
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.
Beslutsgång
Grundskolenämnden godkänner en beslutsgång där grundskolenämnden först tar ställning
avseende om budgetskrivelse 2022 skall avslås eller bifallas och därefter tar ställning till om
tillägg skall göras i budgetskrivelse 2022.
Ordföranden ställer ordförandens yrkande att nämnden bifaller budgetskrivelse mot John
Eklöfs (M) och Joacim Ahlqvists (C) yrkanden att avslå budgetskrivelsen och finner att
grundskolenämnden bifaller budgetskrivelse 2022.
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Ordföranden ställer sedan Lisa Stolpes (V) yrkande att i budgetskrivelsen tydliggöra att det
uppdrag förvaltningen har att uppfylla kräver ökad finansiering mot avslag och finner att
grundskolenämnden avslår Lisa Stolpes (V) yrkande.
Beslutet skickas till

Protokoll inklusive reservationer och särskilda yttranden expedieras till
budget.stadskontoret@malmo.se.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 210813 Budgetskrivelse 2022
Förslag till budgetskrivelse 2022, rev 210810
§97 GRNAU Budgetskrivelse 2022

5

Reservation

Grundskolenämnden 2021-08-24
Ärende GRF-2021-14975: Budgetskrivelse 2022
Grundskolenämnden har att ta ställning till budgetskrivelse 2022 som utgör informationsunderlag
till kommunstyrelsen inför beredningen av kommunfullmäktiges budget. Moderaternas
uppfattning är att grundskoleförvaltningen har god kännedom om förändringar i omvärlden och
verksamhetens behov kopplat till studieresultat, segregation och likvärdighet. Däremot finns det
betydelsefulla delar i budgetsskrivelsen som saknas vilket signalerar att förvaltningen inte har rätt
fokus eller prioriteringar.
Bland annat saknar förvaltningen probleminsikt om hur den psykiska ohälsan ska kunna
uppmärksammas och besegras. Det är ett faktum att nedstämdhet, ångest, sömnproblem eller
liknande inåtvända psykiska problem i tidig ålder kan ge allvarliga konsekvenser på kort och lång
sikt. Men har även stor negativ inverkan på studieresultaten. Budgetskrivelsen innefattar
skrivelser om att förvaltningen känner till att den psykiska ohälsan har ökat efter pandemin. Men
det finns inga förslag för hur denna folksjukdom ska bekämpas.
Än mindre lyfter förvaltningen den allt mer alarmerade situation som är kopplat till området
heder eller den värderingsproblematik som präglar Malmös skolor. Detta område lyfts inte
överhuvudtaget mer än att förvaltningen av kommunfullmäktige har blivit ålagda att arbeta med
frågan. Hedersproblematiken i Malmö är omfattande och dess våld och förtryck samt mäns våld
mot kvinnor kretsar uteslutande kring kontrollen av kvinnors sexualitet. Malmö är i starkt behov
av politisk handlingskraft som inte längre tillåter att dessa unga flickor och pojkar far illa. Skolan
ska vara en trygg plats och bristen på trygghet påverkar stora elevgruppers möjligheter till
inlärning. Det krävs att staden har alla verktyg för att bekämpa hederskulturen och särskilda
satsningar behöver göras för att stärka kompetensutvecklingen för att kunna uppmärksamma
riskfaktorer, ytterligare utveckling av sex- och samlevnadsundervisningarna och tydliga direktiv
att det är skolans och rektors ansvar att se till att dessa antidemokratiska värderingar aldrig får
fotfäste i våra verksamheter. Hedersfrågan är en av grundskolans största utmaningar, då den
begränsar unga flickors och pojkars liv och fråntar dem dess fria- och mänskliga rättigheter.
Därför förtjänar dessa frågor att uppmärksammas i förvaltningens viktigaste
informationsunderlag inför beredningen av Malmö stads budget.
Budgetskrivelsen lyfter i vissa delar arbetet med att säkerställa trygghet och studiero. Bland annat
lyfter grunskoleförvaltningen regeringens nationella plan för trygghet och studioro som ett viktigt
underlag, trots att grundskolenämnden kritiserade samma plan när den var på remiss under våren.
Budgetskrivelsen lyfter inte hur grundskoleförvaltningen med kraft ska bekämpa Malmös
omfattande problem med ordningsstörningar där antalet fall av kränkande behandling ökar,
samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Enligt skollagen ska alla
elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Därför ska skolan ska vara en plats för
kunskap och lärande och för att kunna garantera en trygg miljö för både lärare och elever så krävs
det att vi klarar av det mest grundläggande, det vill säga att det ska råda ordning och reda i
verksamheten. Bristen på ordning drabbar alla, men främst de som redan kommer från utsatta
miljöer, till exempel de som också har svårt att få studiero hemma. För dessa barn är det särskilt
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viktigt att skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för vuxen- och arbetslivet.
Moderaterna ser dystert på detta inte prioriteras särskilt i budgetskrivelsen.
Med bakgrund av ovan ser vi att budgetskrivelsen är i behov av så pass stora kompletteringar att
vi inte kan ställa oss bakom den. Därför yrkande vi att budgetskrivelsen skulle avslås och
reserverar oss till förmån för Moderaternas kommande budget i kommunfullmäktige.

John Eklöf (M)

Sofie Andersson (M)

Karin Waldenström (M)
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Vänsterpartiet

Reservation Grundskolenämnden
Ärende nr 9 Budgetskrivelse
2021-08-24

Budgetskrivelsen ger en tydlig bild över förvaltningens uppdrag och de utmaningar som
kommer att kräva särskilda instser det kommande året. Vänsterpartiet anser att
grundskoleförvaltningen är underfinansierad och ville att detta skulle tydliggöras i nämndens
skrivelse till kommunstyrelsen. Med anledning av detta yrkade vi på att en skrivning som
tydliggör att det uppdrag förvaltningen har att uppfylla kräver ökad finansiering och att
elevpengen bör vara på en högre nivå för att vara i paritet med jämförbara städer i riket.
Lisa Stolpe V
Med instämmande av
Helena Olsson V
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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-18 kl. 09:00-11:15

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Holger Cannerfors (V)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Victor Nordin (tf. Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Erik Kjellstenius (Planeringssekreterare)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Pär Trulsson (Redaktör)
Eva Walman (HR konsult)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Hanna Boulter (HR chef)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§85

3

§

85

Budgetskrivelse 2022

GYVF-2021-787
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till
kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I
budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån
förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och
kvalitetsutveckling av verksamheten.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och översänder
densamma till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar avslag för Centerpartiet och Moderaterna till förmån för eget förslag
till budget 2022.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas förslag till
budget 2022.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, föreliggande förslag, Anton Sauers
yrkande och Rickard Åhman Perssons yrkande, ställer de tre förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensam reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler muntlig reservation för Sverigedemokraterna.
Alexandra Thomasson (V) anmäler särskilt yttrande för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Budgetskrivelse 2022
G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-06-18 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
budgetskrivelse 2022
§94 Budgetskrivelse 2022
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDENS
2021-06-18
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 6- Budgetskrivelse 2022

Centerpartiet och Moderaterna anser att styret i form av Socialdemokraterna och Liberalerna inte
genomför de nödvändiga satsningar som behövs till gymnasieskolan men framförallt
vuxenutbildningen. Efter det år som varit med pandemi hade man behövt satsa ännu mer för att få
fram fler helårsplatser, attraktiva utbildningar och en djupare kontakt med närringslivet så de som
börjar en utbildning hos oss vet om att de kommer få ett arbete.
Centerpartiet och Moderaterna ser även att ytterligare satsningar på elevhälsan hade varit
nödvändig. Med den ökade psykiska ohälsan i samhället samt den ensamhet som uppstått under
Covid hade man behövt satsa mer för att elever lättare skulle få en enkel väg in till hjälp.
Vi önskar också att man satsat mer för att göra malmö till en attraktiv arbetsplats för lärare. Med
framtida lärarbrist behöver vi hela tiden upprätthålla rutiner för att vara en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.
Vi yrkade således avslag till egna budgetförslag i fullmäktige.

Anton Sauer
Mats Brogren
Christian Asker
Mats Matsson
Med instämmande av:
Christian Asker
Malin Ahlström
Bengt Svensson

1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 09:00-13:10

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande) (Deltagande på distans)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande) (Deltagande på distans)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande) (Deltagande på distans)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Martin Christian Hjort (S) (Deltagande på distans)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Kerstin Wallin (MP) (Deltagande på distans)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltagande på distans)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltagande på distans)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S) (Deltagande på distans)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) (Deltagande på distans)
Amjad Khan (S) (Deltagande på distans)
Helena Weigel (S) (Deltagande på distans)
Eva Lindholm (L) (Deltagande på distans)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) (Deltagande på distans)
Madeleine Håkansson (V) (Deltagande på distans)
Christina Gröhn (M) (Deltagande på distans)
Ahmad Marof Jaro (M) (Deltagande på distans)
Torsten Elofsson (KD) (Deltagande på distans)
Ewa Langerbeck (C) (Deltagande på distans)
Eva Hallén (SD) (Deltagande på distans)
Regina Harwigsson (SD) (Deltagande på distans)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende; Deltagande på distans)
Christer Eriksson (Tf. ekonomichef; Deltagande på distans)
Maria Kronogård (Utvecklingssekreterare, strategisk utveckling; Deltagande
på distans)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna; Deltagande på
distans)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet; Deltagande på

Underskrifter

Sekreterare

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

Tilde Tibblin
Ordförande

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

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

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

…………………………………

John Roslund (§§ 98-105)

Kay Wictorin (§§ 106112)
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distans)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på
distans)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling; Deltagande på distans)
Utses att justera

John Roslund (§§ 98-105)
Kay Wictorin (§§ 106-112)

Justeringen

2021-09-01

Protokollet omfattar

§100

3

§

100

Budgetskrivelse 2022

HVO-2021-2094
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
kommunfullmäktiges budget 2022. Skrivelsen innehåller omständigheter som är av vikt för
kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förändringar i omvärlden och förändring och
utveckling av nämndens verksamhet samt begäran om investeringsram.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Budgetskrivelse 2022 med uppdrag till förvaltningen att komplettera skrivelsen med
uppgifter om tillitsbaserad styrning samt att trycka ytterligare på behovet och
betydelsen av förebyggande arbete.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma med en beskrivning och uppskattning av kostnader relaterade
till heltidsomställningen av verksamheter.
Reservationer
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 1. Vid tid för justering av protokollet hade ingen skriftlig
reservation inkommit, därför saknas bilaga 1.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet. bilaga 2.
Yrkanden
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
John Roslund (M) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag.
Om beslutet ändå blir att godkänna förvaltningens förslag till budgetskrivelse yrkar Birgitta
Ehlin (V) att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera budgetskrivelsen med följande
områden: tillitsbaserad styrning, vidareutveckling av Malmömodellen inom hemtjänst,
biståndsbedömt trygghetsboende, legitimation för undersköterskor samt siffror över vad
heltidsomställningen beräknas kosta.
Om beslutet ändå blir att godkänna förvaltningens förslag till budgetskrivelse yrkar Kay
Wictorin (C) att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera budgetskrivelsen så att behovet
och betydelsen av förebyggande insatser ges större utrymme i texten.
John Roslund yrkar bifall till Wictorins (C) ändringsyrkande i fallet att beslutet ändå blir att
godkänna förvaltningens förslag till budgetskrivelse.
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Michael Högberg (L) yrkar bifall till Ehlins yrkande men endast i delarna att ge förvaltningen
i uppdrag att komplettera budgetskrivelsen med följande områden: tillitsbaserad styrning,
samt siffror över vad heltidsomställningen beräknas kosta. Högberg (L) yrkar vidare bifall till
Wictorins (C) ändringsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera
budgetskrivelsen så att behovet och betydelsen av förebyggande insatser ges större utrymme i
texten.
Anders Rubin (S) yrkar bifall till Ehlins yrkande men endast i delen att ge förvaltningen i
uppdrag att komplettera budgetskrivelsen med området tillitsbaserad styrning. Rubin (S) yrkar
vidare bifall till Wictorins (C) ändringsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera budgetskrivelsen så att behovet och betydelsen av förebyggande insatser ges
större utrymme i texten. Rubin (S) yrkar dock när det gäller kostnader för
heltidsomställningen av verksamheter att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning och uppskattning av kostnader relaterade till heltidsomställningen av
verksamheter.
Kerstin Wallin (MP) yrkar bifall till Ehlins yrkande men endast i delen att ge förvaltningen i
uppdrag att komplettera budgetskrivelsen med området tillitsbaserad styrning. Wallin (S)
yrkar vidare bifall till Wictorins (C) ändringsyrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera budgetskrivelsen så att behovet och betydelsen av förebyggande insatser ges
större utrymme i texten.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns en majoritet för att bifalla förvaltningens förslag till
Budgetskrivelse 2021 men med uppdrag till förvaltningen att komplettera skrivelsen med
uppgifter om tillitsbaserad styrning samt att trycka ytterligare på behovet och betydelsen av
förebyggande arbete. Dessutom finner ordförande att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en beskrivning och
uppskattning av kostnader relaterade till heltidsomställningen av verksamheter.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2021-08-26 Budgetskrivelse 2022
Förvaltningens förslag till Budgetskrivelse 2022
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-08-17
Presentation HVON 2021-08-26 Budgetskrivelse 2022
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Bilaga 2

Reservation Vänsterpartiet
angående ärende 4 Budgetskrivelse 2022

Malmö 26 augusti 2021

Vi vill reservera oss mot att vårt yrkande om att föra in biståndsbedömda trygghetsboenden i
budgetskrivelsen avvisades. Vi anser att dessa typer av boenden i högsta grad kommer att behövas i
framtiden och kommer att återkomma med dessa yrkanden.
Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-01 kl. 13:00-15:15

Plats

Kulturförförvaltningen/Teams

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)
Pontus Månsson (L) ersätter Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Leif Mohlin (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Vera Lazarevic (Avdelningschef)
Hannes Frizén (Planeringssekreterare)
Jarl Lorensson (Avdelningschef)
Linda Johansson (Enhetschef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant)
Max Emland (Personalrepresentant)
Patrik Nilsson (Personalrepresentant)
Anne Mattsson (Ekonomichef)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2021-09-08

Protokollet omfattar

§78

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Budgetskrivelse 2022

KN-2021-1629
Sammanfattning

Föreliggande förslag till Budgetskrivelse 2022 har sammanställts av kulturförvaltningen.
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
budget 2022.
Beslut

Kulturnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mirjam Katzin (V) yrkar att all text kring höjning av entréavgifter ska strykas.
Mirjam Katzin (V) yrkar på följande tillägg: Medel bör tillsättas för att utveckla användandet
av Ungdomens hus till en mötesplats för unga med fokus på dans, samt med möjlighet till
tillgång för det fria kulturlivet. Det är förslaget är i enlighet med 'alternativ 2' i utredningen av
Ungdomens hus verksamhet som presenterades 27 augusti 2020.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till budgetskrivelsen till förmån för eget förslag.
Ordförande yrkar avslag på Mirjam Katzins (V) Michael Hård af Segerstads (SD) yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut ska först ställas mot Mirjam Katzins
(V) första yrkande.
Därefter föreslår ordförande att arbetsutskottets förslag till beslut ska ställas mot Michal
Hård af Segerstads (SD) avslagsyrkande.
Slutligen föreslår ordförande att arbetsutskottets förslag till beslut ska ställas mot Mirjam
Katzins (V) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kulturnämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mirjam Katzins (V) första yrkande.
Ordförande finner att kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Michal Hård af Segerstads (SD)
avslagsyrkande.
Ordförande finner att kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mirjam Katzins (V) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kulturnämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Mirjam Katzin (V) inkommer med en skriftlig reservation.
Michal Hård af Segerstads (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Gustav Svanborg Edén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
Att öka entréavgifter höjer, snarare än sänker trösklar för verksamheter som är offentligt
finansierade. Även om entréavgifter är subventionerade för ungdomar upp till 19 år kan
familjer drabbas med låg disponibel inkomst. Föräldrar nedprioriterar ofta besök som
innebär en kostnad över huvud taget. På så vis innebär ökade entreavgifter att de
resurser som läggs på den offentliga kulturen blir mer tillgängliga för de med högre
disponibel inkomst. Detta ligger inte i linje med att följa ett rättighetsbaserat och
kompensatoriskt förhållningssätt. Entréavgifterna består av en liten del av
verksamhetens intäkter (5-10%) och bör snarare på sikt slopas än höjas. Att höja
entréavgifter är en förskjutning i fel riktning gällande tillgänglighet och fel väg att gå.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse-Budgetskrivelse 2022
Budgetskrivelse 2022
Synpunkter från Saco gällande budgetskrivelse 2022 och lokalbehovsplan 20222032
Sacos yttrande över budgetskrivelse 2022 samt lokalbehovsplan 2022-2032
Synpunkter från Lärarförbundet gällande budgetskrivelse 2022
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Reservation budgetskrivelsen 2021
Kulturnämnden 2021-09-01
Vänsterpartiet tycker att budgetskrivelsen på många sätt är bra då den lyfter
det kompensatoriska perspektivet i kulturnämndens verksamhet och planerar
för satsningar på utveckling av verksamheter som är viktiga, särskilt för
barnen i Malmö stad. Vi tycker också att det är positivt att skrivelsen pekar
på behovet av en fullständig demografisk uppräkning för nämndens
verksamhet, vilket krävs om man ska betrakta kultur som välfärd, i enlighet
med våra mål. Vi opponerar oss dock mot förslaget att höja muséeavgifterna
– Vänsterpartiet vill tvärtom att kulturen ska göras mer tillgänglig för alla,
oavsett ekonomiska förutsättningar.
Vi yrkade också på att infoga ett stycke om att tillsätta medel för att
utveckla användandet av Ungdomens hus till en mötesplats för unga med
fokus dans, samt med möjlighet till tillgång för det fria kulturlivet. Det här
förslaget är i enlighet med ”alternativ 2” i den ambitiösa utredning av
Ungdomens hus verksamhet som presenterades 27 augusti 2020 och som vi
ställer oss bakom. Vi i Vänsterpartiet anser att denna viktiga och centrala
byggnad bör utnyttjas till expansiv kulturverksamhet för ungdomar och att
husets kultur- och arbetarhistoriska värde ska tas tillvara genom att
byggnaden fylls med levande och aktuell verksamhet.

Mirjam Katzin, Hanna Granér

Vänsterpartiet
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Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 03. KN-2021-1629

Budgetskrivelse 2022
Budgetskrivelsen utgår från att kulturnämndens budget skall öka. Bland annat så önskas en
demografiuppräkning. Sverigedemokraternas syn på kulturnämndens verksamhet är att den behöver
minskas inte öka. Det finns en stor potential för att sänka kostnaderna för kulturnämnden till
exempel så ställer vi oss negativa till de stora stöd som studieförbunden får. Det går även betydande
summor genom delegation till mycket tveksamma projekt enligt oss. En total genomgång av hur
kulturnämnden använder sina medel hade varit önskvärt. Det ska inte heller glömmas att
kulturbudget per capita i Malmö är betydligt högre än jämfört med Stockholm och Göteborg.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
Avslag på Budgetskrivelse 2022

Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2021-09-01

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

1

Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 13:00-18:11

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt)
Leif Göran Andersson (S) (Deltar digitalt)
Ingela Andersson (S) (Deltar digitalt)
Kami Petersen (MP) (Deltar digitalt)
Yngve Roland Nilsson (V) (Deltar digitalt)
Haqvin Svensson (M) (Deltar digitalt)
Katarina Kasmarvik (M) (Deltar digitalt)
Bengt Åke Nilsson (C) (Deltar digitalt)
Staffan Appelros (SD) (Deltar digitalt)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD) (Deltar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S) (Deltar digitalt)
Frida Michelsen (S) (Deltar digitalt)
Nadjam-Ud-Din Malik (S) (Deltar digitalt)
Monica Kristensson (S) (Deltar digitalt)
Kristin Gaskell-Brown (L) (Deltar digitalt)
Inger Åhlin (MP) (Deltar digitalt)
Banesa Martinez (V) (Deltar digitalt)
Hans Åke Banke (M) (Deltar digitalt)
Peter Arvebro (M) (Deltar digitalt)
Filip Nanne (M) (Deltar digitalt)
Rolf Hansson (SD) (Deltar digitalt)
Stefan Greschner (SD) (Deltar digitalt)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef, deltar digitalt)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik, deltar digitalt)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster, deltar digitalt)
Christian Persson (avdelningschef, IT och digitalisering, deltar digitalt)
Maria Johansson (tf avdelningschef skolrestauranger, deltar digitalt)
Marie Kullebjörk (tf HR-chef, deltar digitalt)
Anna Asp (Utvecklingssamordnare, deltar digitalt)
Carina Scherman (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Sanel Suskic (Personalföreträdare, deltar digitalt)
Annika Holst (Personalföreträdare, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Beckmann
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Johanna Beckmann (Nämndsekreterare)
Malin Åberg (Enhetschef, stadsfastigheter, deltar digitalt)
Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2021-09-06

Protokollet omfattar

§93
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Budgetskrivelse 2022 servicenämnden

SN-2021-593
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är servicenämndens information till kommunstyrelsen när de bereder
förslag till budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget gäller för budgetåret
2022 med plan för 2023–2024. Investeringarna gäller året 2022 med plan 2023–2027. I
budgetskrivelsen har nämnden möjlighet att lyfta det som anses angeläget för
kommunstyrelsen att veta inför beredningen av budget 2022.
Beslut

Servicenämnden godkänner Budgetskrivelse 2022.
Yrkanden
Ordföranden Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Arne Bojesson (L), Roland Nilsson
(V), Göran Andersson (S) och Kami Petersen (MP), att servicenämnden godkänner
Budgetskrivelse 2022.
David Blomgren (M) yrkar i första hand att servicenämnden beslutar att avslå
servicenämndens budgetskrivelse 2022.
Staffan Appelros (SD) yrkar, med instämmande av Bengt Åke Nilsson (C), att
servicenämnden dels beslutar att göra tillägget att servicenämnden har ambitionen att erbjuda
ett dagligt alternativ med animaliskt protein utöver den dagliga vegetariska måltiden, dels att
servicenämnden beslutar att göra tillägget att servicenämnden har som ambition att öka
mängden närproducerade livsmedel i skolmåltiderna för att minimera transporter.
David Blomgren (M) yrkar i andra hand att servicenämnden beslutar i enlighet med Staffan
Appelros (SD) första tilläggsyrkande.
Jan Olsson (S) yrkar, med instämmande av Kami Petersen (MP) och Göran Andersson (S),
att servicenämnden avslår Staffan Appelros (SD) med fleras tilläggsyrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på eget med fleras yrkande och David Blomgrens (M)
yrkande om avslag.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller David Blomgrens (M) yrkande röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 8 ja-röster, 3 nej-röster där 2 avstår, i enlighet med Jan Olsson
(S) med fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
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Beslutsgång om första tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer därefter proposition på eget avslagsyrkande och Staffan Appelros (SD)
med fleras första tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Staffan Appelros (SD) med fleras yrkande röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 7 ja-röster och 6 nej-röster i enlighet med Jan Olsson (S) med
fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Beslutsgång om andra tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer sedan proposition på eget avslagsyrkande och Staffan Appelros (SD)
med fleras andra tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att servicenämnden beslutar i enlighet med eget med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Servicenämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Jan Olsson (S) med fleras yrkande röstar ja.
Den som bifaller Staffan Appelros (SD) med fleras yrkande röstar nej.
Servicenämnden beslutar med 10 ja-röster och 3 nej-röster i enlighet med Jan Olsson (S) med
fleras yrkande, se bilagd voteringslista.
Reservationer och särskilda yttranden
David Blomgren (M) avser inkomma med skriftlig reservation, se bilaga.
Staffan Appelros (SD) avser inkomma med skriftlig reservation, se bilaga.
Ajournering
Servicenämnden ajournerar sammanträdet klockan 15.48-16:08.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2022 servicenämnden
Budgetskrivelse 2022 servicenämnden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-08-31

Servicenämnden
Voteringslista: §93
Ärende:

Budgetskrivelse 2022 servicenämnden, SN-2021-593

Voteringslist(or)
Votering 1
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

3

X
X
2

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Votering 2, första tilläggsyrkandet

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Jan Olsson (S), Ordförande

X

Votering 3, andra tilläggsyrkandet
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-08-31

Servicenämnden
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
3

0
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Reservation
Servicenämnden i Malmö, 2021-08-31
Ärende 3, Budgetskrivelse
Sverigedemokraterna yrkade att vi skulle lägga till 2 ambitioner i texten
om skolmaten.
1. Tillägg om ökad valfrihet i skolmaten.
Undersökningar visar att skolbarnen önskar fler kötträtter. Vårt förslag
var att i texten infoga ambitionen att dagligen erbjuda en rätt med
animaliskt protein, kött/fågel/fisk, som alternativ till en vegetarisk
maträtt.
Till vår stora häpnad yrkade samtliga partier i Vänsterstyret, dvs S, L, V
och Mp avslag. Röstsiffrorna var 7 mot 6. Så bräcklig är majoriteten och
skolbarnen samt deras föräldrar bör observera vilka partier som vill ha
ökad valfrihet och vilka som vill minska den.
2. Tillägg om ambitionen att öka mängden närproducerat i skolmaten.
För att minska transporterna ville vi öka ambitionerna att inköpa mer
närproducerade råvaror till skolmaten.
Endast Centern stödde vårt förslag. Det bör nämnas att Mp framförde
åsikten att transporter inte hade någon betydelse, vilket vi annars inte är
vana att höra från dem.
Sverigedemokraterna reserverar sig därför till förmån för våra förslag som
skulle höja ambitionsnivån och vi kommer fortsatt arbeta för nöjda och
mätta skolbarn.

Staffan Appelros

Tonni Andersson

med instämmande av
Rolf Hansson

Stefan Greschner

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

Servicenämnden 2021-08-31
Ärende: SN 2021-593, Budgetskrivelse
Reservation
Vi är kritiska till såväl processen för framtagandet av förslaget till budgetskrivelsen som att
denna vidlåder stora brister i helhetssyn med många viktiga delmoment utlämnade. Därför
reserverar vi oss mot beslutet.

Uppgift om rationaliseringspotential saknas
Den viktigaste invändningen är att nämndens huvuduppgift, att verka för kostnadseffektivitet,
kommer i skymundan. Skrivelsen hade vunnit på att nämnden kunde upplysa
kommunledningen om den sammanlagda potentialen för rationalisering och utveckling (t ex
spann av Mkr eller procent, första hand i ett medelfristigt perspektiv, säg 3 -5 år).
Budgetskrivelsen har ett alldeles för fragmentariskt och till intet förpliktande anslag. Vi
förordar ett betydligt tydligare och mer ansvarspåtagande ansats. Det hade sporrat såväl
nämnd som förvaltning.
Nedan ges exempel på viktiga ofullständiga eller saknade beskrivningar av potentialer för
viktiga delmoment:
• Upphandling (nämndens kanske mest kritiska instrument saknas helt i redogörelsen)
• Fastighetsinnehav (optimering av ägande/förhyrning saknas helt)
• Energieffektivisering (precisering saknas, ambition egeninvesteringar1)
• Klimatredovisning (låg ambition, oklar beskrivning)
• IT (alltför svävande rörande lönsamhet och potential)
• Byggprocessen (svävande)
• Underhållsprocessen (saknas helt)
• Systematisk analys av egenregi (saknas helt)

Viktiga upplysningar rörande fastighetsunderhå ll saknas
Vi är djupt kritiska till att upplysningar rörande nämndens kanske mest betydelsefulla
långsiktiga ekonomiska åtagande helt lyser med sin frånvaro, nämligen Stadsfastigheters
underhåll. Det hade varit på sin plats att för kommunledningen tydligt kommentera statusen
på fastighetsunderhållet (t ex om det föreligger underhållsskuld2). Vi efterlyser också uppgift
om vilken årlig underhållsnivå Stadsfastigheter konvergerar mot inom i första hand 5-10 år.
Fastigheterna åldras och många nya objekt har tillkommit under senare år vilket resulterar i
växande underhåll. Gapet mellan dagens och framtida nivå är ett en ytterst kritiskt
upplysning för kommunledningen.
1

Utred möjligheterna till solfångare på ring- och motorvägar (sid 5)
Nämnden har under det senaste året av förvaltningsledningen muntligen blivit upplysts om att en sådan skuld inte föreligger.
2

9

Anspråk på höjt kommunbidrag
Vi förordar att nämnden hade upplyst kommunledningen om det sammanlagda anspråket på
höjt kommunbidrag till följd av nya ansvarsområden mm. Skrivningen ger en för splittrad bild.

Positiva inslag
Budgetskrivelsen innehåller några nya element som vi anser det finns all anledning att
understödja, till exempel:
• Utveckling av förvaltningskultur (idékultur3)
• Smart samarbetspartner (aktivare leverantörsroll)
• Yrkesutbildning
• Ny hyresmodell (reform behövs)
• Arbetsmarknadsinsatser (nämnden har kapacitet att utöka verksamheten, vi hade
önskat detta hade preciserats bättre)
• Bygga i lågkonjunktur (vi förordar att det hade fogats en upplysning om hur detta
skulle kunna gå till)
Ovanstående hade kunnat vara ett av många underlag till att estimera nämndens
sammanlagda rationaliseringspotential.

Undermålig process
En budgetskrivelse borde kunna vara ett unikt kraftfullt dokument med bred politisk
uppbackning med tydliga ambitioner där ansvar kan utvärderas. Den process som styret valt
har tyvärr lett till ett onödigt svagt dokument som hade behövt skrivas om. Därför reserverar
vi oss mot budgetskrivelsen i dess helhet även om den i sig inte innehåller påståenden eller
upplysningar som vi inte kan ställa oss bakom.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Filip Nanne (M)

Axel Friberg (C)

3

Se över möjligheten till belöningssystem för medarbetarna (sid 7)

1

Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-26 kl. 09:00-16:00

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 samt Teams

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Mihaela Jabir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (stadsingenjör)
Göran Blomé (avdelningschef, ledning och verksamhetsstöd)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Finn Williams (stadsarkitekt)
Peter Olsson (enhetschef)
Stephanie Morgan (teknisk assistent)
Pernilla Nilsson (bygglovsarkitekt)
Anna Westberg (stadsjurist)
Sara Lager (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 298

2

Lovisa Måsbäck (utvecklingssekreterare)
Pernilla Persson (utvecklingssekreterare)
Shadi Yousefi (utvecklingssekreterare)
Tina Weberg (enhetschef)
Åke Hesslekrans (enhetschef)
Louise Mossum (bygglovsarkitekt)
Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 298

Justeringen

2021-09-06

Protokollet omfattar

§291

3

§

291

Budgetskrivelse 2022

SBN-2021-531
Sammanfattning

I bifogad budgetskrivelse beskriver stadsbyggnadsnämnden den övergripande inriktningen
för verksamheten 2022 samt anger de mest angelägna prioriteringarna i grund- och
utvecklingsuppdrag.
Ärendet inleds med information som ges av stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med nedanstående tillägg rapporten Budgetskrivelse
2022 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Tillägg: ny mening i slutet på stycket "näringslivsutveckling och sysselsättning" på sidan 5
"Arbetet med att skapa möjligheter för förtätning av stadens verksamhetsområden som ett alternativt till att
planera nya verksamhetsområden på jordbruksmarken intensifieras" samt att tillägg görs i form av ny
mening i slutet på stycket "en god gestaltad livsmiljö genom arkitekturstaden Malmö" på
sidan 6 "Policy för lokaler i bottenvåningar utökas för att även omfatta andra åtgärder i byggnadens
bottenvåning som kan främja en levande och trivsam gatumiljö."
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) yrkar att tillägg görs i form av ny mening i slutet på
stycket "näringslivsutveckling och sysselsättning" på sidan 5: arbetet med att skapa möjligheter för
förtätning av stadens verksamhetsområden som ett alternativt till att planera nya
verksamhetsområden på jordbruksmarken intensifieras samt att tillägg görs i form av ny
mening i slutet på stycket "en god gestaltad livsmiljö genom arkitekturstaden Malmö" på sidan 6:
policy för lokaler i bottenvåningar utökas för att även omfatta andra åtgärder i byggnadens
bottenvåning som kan främja en levande och trivsam gatumiljö.
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten
Espmarkers (MP) båda tilläggsyrkanden.
Martin Molin (C) yrkar avslag till förmån för egen budgetskrivelse.
Darko Simic (M) yrkar avslag till förmån för egen budgetskrivelse.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkande om tillägg i stycket
"näringslivsutveckling och sysselsättning" och finner detta vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkande om tillägg i stycket "en god gestaltad livsmiljö
genom arkitekturstaden Malmö" och finner även detta vara bifallet.
Slutligen ställer ordförande proposition på den med ovanstående beslutade tillägg
kompletterade Budgetskrivelse 2022 och finner att nämnden har beslutat att godkänna
Budgetskrivelse 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen.

4

Reservationer
Martin Molin (C) lämnar in en reservation, bilaga § 291a.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) samt Petra Lundgren (M) lämnar in en reservation, bilaga §
291b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-08-26 Budgetskrivelse 2022
Rapport SBN 2021-08-26 Budgetskrivelse 2022

Bilaga § 291a
5

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2021-08-26
Ärende 6 – Budgetskrivelse 2022
SBN-2021-531
I detta ärende behandlar vi Stadsbyggnadsnämndens budgetskrivelse
Då Centerpartiet avser att presentera en egen budget, baserad på våra gröna och
liberala visioner, valde vi att yrka avslag på de styrande partiernas budgetskrivelse
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö den 2020-08-29
Martin Molin (C)

Bilaga § 291b
6

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2021-08-26
Ärende: 6 – Budgetskrivelse 2022
I detta ärende behandlar vi Stadsbyggnadsnämndens budgetskrivelse
Då Moderaterna avser att presentera en egen budget som är betydligt bättre och friare valde
vi att yrka avslag på de styrande partiernas budgetskrivelse.

Vi reserverar oss till förmån för avslag på budgetskrivelsen.
Malmö den 31 augusti 2021
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 09:00-14:30

Plats

FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset och digitalt

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef)
Anna Seling (landskapsarkitekt)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Emma Ljungbladh (trafikplanerare)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)
Martin Warmark (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Peter Håkansson (sektionschef)
Jörgen Jepson (ekonomichef)
Peter Nilsson (strateg)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare SACO)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-09-09

Protokollet omfattar

§286

3

§

286

Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret 037

TN-2020-2627
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2022 med plan för 2023-2024.
För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2022 med plan för 2023-2027).
I arbetet med budgetskrivelse 2020 har tekniska nämnden identifierat två frågor som lyfts till
kommunstyrelsen:
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen initiera en översyn av riktlinjerna för
objektsgodkännanden med syfte att effektivisera beslutsprocessen. Objektsgodkännande, d v
s beslut inför nämnds påbörjande av ett investeringsobjekt infördes för mer än tio år sedan.
Beloppsgränserna på 15 resp. 50 Mkr för beslut i kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige har varit oförändrade sedan dess. Inledningsvis utgick godkännandet
från nettoutgiften men detta har ändrats till brutto. Arbetet med storstadspaketet omfattar ca
4 miljarder, varav staten ska finansiera ca 2 Mdkr. De närmaste åren planeras ett sjuttiotal
objektsgodkännanden presenteras för tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. En översyn av beloppsgränserna skulle kunna leda till att flera
objektsgodkännanden kunde hanteras av tekniska nämnden och/eller av kommunstyrelsen
och på så sätt få en effektivare process.
Vidare föreslår tekniska nämnden att kommunstyrelsen ska inkludera konsekvenserna av
försäljning av anläggningstillgångar i tekniska nämndens avrop för driftkompensationen.
Bakgrunden är att vid friköp av äldre tomträtter och försäljning av anläggningstillgångar
medger inte kommunstyrelsen i dagsläget någon justering av tekniska nämndens
kommunbidrag vid bortfallande nettointäkter. Köpeskilling och realisationsvinst tillfaller
kommunstyrelsen och medför inte sällan en väsentlig ökning av stadens likviditet och därmed
minskat behov av upplåning. Den uteblivna kompensationen till tekniska nämnden innebär
att bortfall av avgälder måste täckas på andra sätt i nämndens budget. Friköpen av tomträtter
sker vanligen i samband med Skatteverkets höjning av fastigheters taxeringsvärden eller inför
avgäldsreglering, och innebär att den ökade framtida intäkten i nämndens budgetar uteblir.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetskrivelse 2022 för tekniska nämnden – fastighets- och
gatukontoret, samt överlämna densamma till kommunstyrelsen
att föreslå kommunstyrelsen att bortfall av avgälder och arrenden till följd av försäljning av
anläggningstillgångar kompenseras och regleras kontinuerligt i tekniska nämndens
kommunbidrag
att föreslå kommunstyrelsen att initiera en översyn av riktlinjerna för objektsgodkännanden i
syfte att effektivisera beslutsprocessen i staden
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budgetalternativ i
kommunfullmäktige.
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Stefan Plath (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas budgetalternativ i
kommunfullmäktige.
Håkan Linné (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg till budgetskrivelsen på sidan 21 med; En kartläggning görs av
cykelbanornas beläggning för att ge underlag för beläggningsinvesteringarna.
Henrik Malmberg (C) yrkar avslag till förmån för eget förslag som man lägger i
kommunfullmäktige.
Susanna Lundberg (V) yrkar avslag till budgetskrivelse till förmån för eget förslag till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att Håkan Fäldt (M), Stefan Plath (SD), Henrik Malmberg (C)
respektive Susanna Lundberg (V) har egna förslag. Tilläggsförslag har inkommit från Stefana
Hoti (MP).
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot förslag från Håkan Fäldt (M), Stefan Plath
(SD), Henrik Malmberg (C) respektive Susanna Lundberg (V) och finner att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter Stefana Hotis tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden
avslagit tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler muntlig reservation för Miljöpartiet.
Håkan Fäldt (M) anmäler muntlig reservation för Moderaterna.
Stefan Plath (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Henrik Malmberg (C) anmäler muntlig reservation för Centerpartiet.
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse 2021-08-31 Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden –
fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelse 2022 TN 037
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2022 037 Investeringund
Bilaga 2 Friköp tomträtter 2020 t o m 2021-07
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-08-31
Ärende: TN-2020-2627

Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

6

Reservation till förmån för eget yrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 18: Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden, FGK 037
TN-nr STK 2020-2627

Tekniska nämndens ekonomi
Vänsterpartiet lämnar en sammantagen budgetskrivelse till kommunfullmäktige, som
föreslår en annan typ av fördelning av stadens pengar. Till denna vill vi i Tekniska nämnden
specificera några punkter:
-

-

-

För att utveckla staden i ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar riktning krävs en
utveckling av stadens nät av gång- och cykelbanor. Inventering av dessa behöver
påbörjas snarast, och underhåll och utbyggnad av trafiknätet ska prioriteras
ekonomiskt
På motsvarande sätt behöver trafiken med motorfordon prioriteras ner. Detta
kommer att kräva investeringar i det korta perspektivet, och minskad drift i det
längre perspektivet då andra trafikslag sliter mindre på vägarna än vad motorfordon
gör.
Utförsäljningen av mark och avslutande av tomträttsavtal innebär en minskad intäkt
på sikt. Att sälja ut en ändlig resurs innebär kortsiktiga intäkter men på lång sikt
urholkning av kommunens budget genom både minskade intäkter från tomträtt,
ökade utgifter för tillfälliga åtgärder istället för byggen av nödvändiga verksamheter
som skolor, förskolor och liknande, samt inte minst dyra återköp när så befinns
nödvändigt. Denna bristande hushållning med gemensamma skattemedel finner vi
oansvarig.

Malmö 2021-08-31

Susanna Lundberg
med instämmande av
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Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-31 kl. 09:00-14:30

Plats

FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset och digitalt

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Agneta Sallhed Canneroth (enhetschef)
Anna Seling (landskapsarkitekt)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Emma Ljungbladh (trafikplanerare)
Joakim Norgren (utvecklingssamordnare)
Martin Warmark (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Peter Håkansson (sektionschef)
Jörgen Jepson (ekonomichef)
Peter Nilsson (strateg)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare SACO)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-09-09

Protokollet omfattar

§287

3

§

287

Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar
014

TN-2020-2628
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2022 med plan för 2023-2024.
För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2022 med plan för 2023-2027).
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till budgetskrivelse 2021 för hamnanläggningar 014, samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar att budgetskrivelsen ska ta hänsyn till domstolsprocessen
gällande utfyllnad.
Beslutsgång
Ordförande ställer Susanna Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Susanna Lundberg (V) anmäler reservation för Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210831 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden –
Hamnanläggningar 014
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2022 014 Investeringsunde
Budgetskrivelse 2022 - Hamn 014
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Reservation till förmån särskilt yrkande
Tekniska nämnden
Ärende nr. 19 Budgetskrivelse 2022 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar

Ta höjd för domstolsutslag!
Det är fortfarande anmärkningsvärt att förvaltningen och nämnden inte tar
domstolsprocessen kring utfyllnad i Malmö hamn på större allvar. I Budgetskrivelse 2022
kring hamnanläggningar nämns det överhuvudtaget inte.
Vattenmyndigheten var tydliga i sin sågning av utfyllnadsplanerna, med den huvudsakliga
motiveringen att ansökan inte uppfyller nödvändiga kriterier för att göra undantag från
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Den skrivningen bör väcka till eftertanke,
för sannolikheten att Mark- och miljööverdomstolen intar samma hållning är stor och
därmed att projektet inte kan genomföras såsom planerat.
Vänsterpartiet yrkade därför att budgetskrivelsen kompletteras med följande text:
- Angående den pågående domstolsprocessen kring utfyllnad i Malmö hamn i Mark
och Miljööverdomstolen behöver Tekniska nämnden säkerställa resurser för att
hantera eventuella krav på åtgärder.
Då vårt yrkande avslogs reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2021-08-31
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson
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Malmö stad
Valnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-24 kl 17:00-17:30

Plats

Digitalt via Teams

Utses att justera

Eva Sjöstedt

Justeringen

2021-09-07

Protokollet omfattar

§29

Underskrifter

Sekreterare
Aida Kiani
Ordförande

Justerande

Mats Svanberg

Eva Sjöstedt

Beslutande ledamöter
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande) (Deltar på distans)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande) (Deltar på distans)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande) (Deltar som mötesordförande)
Ingemar Persson (S)
Ewa Wressmark (C) (Deltar på distans)
Patrick Angelin (SD) (Deltar på distans)
Ahrne Christiansson (V) (Deltar på distans) ersätter Alexandra Hellman (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Maria Katarina Kristina Olsson (S) (Deltar på distans)
Joseph Prai (S) (Deltar på distans)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP) (Deltar på distans)
Karl-Assar Bagewitz (M) (Deltar på distans)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltar på distans)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar på distans)
Övriga närvarande
Daniel Olsson (Valchef)
Aida Kiani (Sekreterare)
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3

§

29

Budgetskrivelse 2022

VN-2021-19
Sammanfattning
Valnämnden, som är lokal valmyndighet med hela ansvaret för genomförandet av röstning
inom kommunen, ska under 2022 anordna val till Riksdag, Kommun- och
Regionfullmäktige (RKR-val). RKR-valet 2022 kommer att innebära ökade kostnader i
jämförelse med tidigare val i samband med ett ökat antal valdistrikt; ökat transportbehov,
ökat antal röstmottagare och vaktmästare, större lagerlokaler, anpassning efter eventuella
förändringar i vallagen, anpassning efter pandemiläge, inköp av valmaterial samt höjt
arvode till röstmottagare.
Det politiska läget innebär att ett extraval inte kan uteslutas redan under våren 2022 vilket
motiverar valnämnden att upprätthålla en beredskap för extraval, men valnämnden begär i
nuläget inga extramedel härför. Valnämnden begär ett förändrat kommunbidrag för RKRvalet i september med 10 700 000 kronor utöver ordinarie kommunbidrag. Ett extraval
skulle däremot innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden under 2022 än vad som
framgår i denna budgetskrivelse. I händelse av extraval återkommer valnämnden till
kommunstyrelsen om finansiering.
Beslut
Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner budgetskrivelse 2022.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut VNAU 210817 §24
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Budgetskrivelse 2022 för överförmyndarnämnden

ÖFN-2021-123
Sammanfattning

Budgetskrivelsen (se bilaga) utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras
beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige under hösten 2021. Enligt
den av kommunfullmäktige beslutade tidplanen för budget och uppföljning under 2021 ska
nämnden behandla budgetskrivelsen senast den 31 augusti.
Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2022 med plan för 2023–2024.
Nämnden har därför genom denna skrivelse möjlighet att ge kommunstyrelsen information
avseende både 2022 och de två följande plan-åren.
Sammanfattning av skrivelsen
Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,
gode mäns och förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser
som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode man och
förvaltare. Det administrativa ansvaret för nämndens förvaltningsorganisation ligger på
enheten för överförmyndarärenden, under verksamhetsområde Boende, tillsyn och service,
inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
En statlig utredning om regelverken kring gode män och förvaltare är ute på remiss under
2021 (Gode män och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36). Syftet med utredningen är att
förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för rekrytering av kompetenta ställföreträdare
samt stärka enskildas ställning och skydd. Förslagen innebär en rad ökade krav på
överförmyndarnämnden och dess verksamhet från och med 2023. Enligt utredningens
bedömning förväntas förändringarna innebära en kostnadsökning för samtliga kommuner
med totalt omkring 200 miljoner kronor årligen, vilket föreslås finansieras genom ökade
generella statsbidrag till kommunerna.
Rekrytering av ställföreträdare är en fortsatt utmaning för nämnden under kommande år.
Inrättandet av förvaltarenheten hos funktionsstödsnämnden är ett viktigt komplement till
verksamheten eftersom de kunnat åta sig de mest komplexa och krävande uppdragen. Dialog
pågår löpande mellan förvaltarenheten och överförmyndarenheten kring det gemensamma
uppdraget att se till att alla som behöver en ställföreträdare kan få det inom rimlig tid. Inför
2022 föreslås en utökning av förvaltarenheten med två tjänster som kan agera som
interimistiska ställföreträdare även för "lättare" ärenden, i väntan på rekrytering av en
stadigvarande ställföreträdare.
Digitalisering är ett annat viktigt utvecklingsområde för nämnden och under 2021 har
processen påbörjats för att upphandla ett digitalt ärendehanteringssystem som kan ersätta
dagens ineffektiva dagbokssystem. Övergången till ett digitalt system kräver samtidigt att
befintliga och tidigare ärenden digitaliseras.
Överförmyndarnämndens största utgift avser arvodeskostnader för gode män och förvaltare.
Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina
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utgifter. Även fördelningen av kostnadsansvaret är reglerat i lag. Nämnden har därmed
mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader. Arvoden och kostnadsersättningar till
gode män och förvaltare betalas ut efter genomförd granskning av inlämnade årsräkningar.
Årsräkningarna lämnas in i efterhand, men kostnaden för arvoden och ersättningar måste
bokföras på det år som uppdraget avser. Detta innebär att kostnader för arvoden och
ersättningar som påverkar till exempel 2021 års budget bygger på en uppskattning utifrån
bedömt antal ärenden och genomsnittlig förväntad kostnad per ärende.
Denna hantering, där större delen av nämndens kostnader för innevarande år bygger på
bedömningar och uppskattningar, medför att nämndens ekonomi är svårbedömd både under
innevarande år och inför kommande år.
Nämndens kommunbidrag uppgår för 2021 till 31,7 miljoner kronor och senaste prognosen
under våren pekar mot ett litet överskott för nämnden under året. Med små möjligheter att
påverka kostnaderna och svårbedömda årliga kostnader bedömer nämnden att befintlig nivå
på kommunbidraget behöver upprätthållas även kommande år, med uppräkning för generell
prisuppgång i samhället.
Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar
att Överförmyndarnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Therese Traneborn (L) yrkar på följande tillägg på sida 8 under rubriken
Kommunbidrag: "Det pågår en utredning avseende justering av arvoden för ställföreträdare
som kan förväntas, utifrån tidiga beräkningar, leda till en utökning av kommunbidrag upp till
1,3% för 2022."
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, föreliggande förslag med Therese
Traneborns (L) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag
med Therese Traneborns tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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