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Malmö stad
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-28 kl 13:00-18:15

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Utses att justera

Sara Wettergren
Helena Nanne

Protokollet omfattar

§300

Underskrifter

Sekreterare
Louise Lagerlund
Ordförande

Gudmundsson, §§ 304, 305, 306
Justerande

Carina Nilsson, Ej §§ 304, 305, 306

Sara Wettergren

Helena Nanne

Björn

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Anna Isaksson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Janne Grönholm (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
Jan Olsson (S)
Eva Christina Bertz (L)
Daniel Sestrajcic (V)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Peter Johansson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Harris Cheema (S)

2

Mats Sjölin (S) ersätter Susanne Jönsson (S)
Niclas Röhr (M) ersätter Peter Ollén (M)
Andreas Bruzelius (M) ersätter David Blomgren (M)
Darko Simic (M) ersätter John Eklöf (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Patrick Angelin (SD) ersätter Eva Hallén (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Jean Pierre Denape (S)
Hasse Hajar (S)
Vanja Andersson (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Bo Mats Brogren (M)
Håkan Ask (SD)
Nadja Strand (SD)
Christer Bengtsson (SD)
Boel Pettersson (V)
Carin Gustafsson (V)
Showan Shattak (V)
Lisa Stolpe (V)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Linda Eklund (L)
Louise Arndt (MP)
Kami Petersen (MP)
Michaela Esseen (C)
Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef )
Magdalena Bondeson (Sektionschef )
Louise Lagerlund (Sekreterare )
Belma Rosarv (Sekreterare )
Soeliah Hellwig (Praktikant )
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§

300

Delårsrapport 2021 Malmö stad

STK-2021-74
Sammanfattning
Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål. Den innehåller också en
finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per utgången av augusti
månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål till största del går enligt
planering.
Det finansiella målet för Malmö stad är långsiktigt och avser att trygga en hållbar
ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre
indikatorer. Utifrån den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den
prognostiserade ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga
indikatorer ligger bättre än budget.
För 2021 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 933 mnkr. Då det budgeterade
resultatet för året är -320 mnkr uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till + 1 253
mnkr. Överskottet förklaras framför allt av realisationsvinster samt högre
exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat.
Justerat för realisationsvinster uppgår det prognostiserade resultatet till +453 mnkr vilket
innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om utökat kommunbidrag till
arbetsmarknad- och socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag, till kommunstyrelsen med uppdrag att
inhämta redogörelse ifrån berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner
använda dessa extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
3. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om utökat kommunbidrag till
funktionsstödsnämnden med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter
och generella statsbidrag, till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta
redogörelse ifrån berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda
dessa extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
4. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om att tillfälligt utöka
kommunbidraget med 20 Mkr till fritidsnämnden, 20 Mkr till kulturnämnden, 7,5
Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och
socialnämnden med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag, med syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och

föreningsliv, till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta redogörelse ifrån
respektive berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda dessa
extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
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5. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 samtliga nämnder för det negativa
resultat som uppstår till följd av att Malmö stads samtliga medarbetare får en
Corona- och julgåva som motsvarar värdet av 1000 kr per medarbetare.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens
prognostiserade överskott för 2021 lämna bidrag som syftar till att underlätta en
återstart av besöksnäringen och handeln enligt följande: Destinationssamverkan
Malmö Ideell Förening 3 Mkr, Malmö Citysamverkan AB 3 Mkr och På Limhamn
1 Mkr.
7. Kommunfullmäktige ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
grundskolenämnden i uppdrag att ur respektive nämnds överskott för 2021
använda 5 Mkr vardera för elevhälsofrämjande aktiviteter till följd av pandemin.

Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Emma-Lina Johansson och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 5, 6 och 7 samt att beslutspunkterna 2, 3
och 4 återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta redogörelse ifrån
respektive berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda dessa extra medel
på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
Magnus Olsson yrkar bifall till beslutspunkterna 1,5, 6 och 7 samt bifall till Håkan Fäldts
återremissyrkande avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Anton Sauer yrkar bifall till beslutspunkterna 1,5 och 6, bifall till Håkan Fäldts
återremissyrkande avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4 samt avslag på beslutspunkt 7.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Håkan Fäldts yrkande om återremiss avseende
beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson, Sedat Arif, John Roslund och
Tony Rahm.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer först proposition på om beslutspunkterna 2, 3 och 4 ska återremitteras
enligt Håkan Fäldts yrkande eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige, i enlighet
med 5 kap. 50 § kommunallagen (minoritetsåterremiss) beslutat att återremittera
beslutspunkterna 2, 3 och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill avgöra ärendet i dag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera
beslutspunkterna 2, 3, och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera (minoritetsåterremiss) beslutspunkterna 2, 3
och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande. Omröstning genomförs med
omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 26 nej-röster. Voteringslista 1, bilaga 6.

Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera (minoritetsåterremiss)
beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutat att bifalla beslutspunkterna 1, 5
och 6.
Ordförande ställer slutligen proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 7 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 7.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundsson (S) gruppreservation.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Sara Wettergren (L) gruppreservation.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §353 med Reservation (M+C) och (SD)

Förslag till beslut KSAU 211011 §579

Kommunledningens förslag – Delårsrapport 2021 Malmö stad

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211011 Delårsrapport 2021 Malmö stad

Delårsrapport 2021 Malmö stad

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021

Rapport - Granskning av Malmö stads delårsrapport 2021

Revisorskollegiet beslut 211020 § 134
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Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2021-10-28

Voteringslista: § 300
Ärende: Delårsrapport 2021 Malmö stad, STK-2021-74
Voteringslist(or)
Voteringslista nr. 1 Bilaga 6
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Linda Obiedzinski (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Anna Isaksson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Sanna Axelsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2021-10-28

Ja

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

34

X
X
X
X
X
X
26
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Ärende 4. Delårsrapport 2021 Malmö stad

Det har varit ett minst sagt fortsatt turbulent år, både för individer och verksamheter, på
grund av covid-19. Malmö stad väntas, trots pandemi, göra ett enormt överskott och vi i
Vänsterpartiet är väldigt glada att styret fördelar åtminstone en del av det överskottet på
verksamheter. Vi driver alltid på för att öka resurser till Malmö stads verksamheter, men
också till det enormt viktiga kultur- och föreningslivet.
Men det vi också kan konstatera under det gångna året är att pandemin inte har drabbat alla
lika. De som från början haft störst behov har också drabbats hårdast. Trycket på
kvinnojourer har ökat. Isolering har haft negativ effekt på oss alla, inte minst barn, unga,
äldre och personer i behov av socialt stöd. De med minst resurser har inte kunnat stanna
hemma. De har inte kunnat jobba från köket eller vardagsrummet, utan har tvingats ta
bussen till jobbet. När ekonomin hela tiden är på marginalen har valet mellan förlorad
dagsinkomst eller risk att smittas eller smitta andra varit svårt. Till exempel förskollärare,
städpersonal och hemtjänst kan inte sköta jobbet från hemmets lugna vrå.
Vi i Vänsterpartiet tycker att de förtjänar mer än både applåder och dyra julgåvor och ser till
att de får det i budgeten för kommande år.
Varje år går flera av de absolut viktigaste verksamheterna i Malmö stad back, trots att
kommunen som helhet gör stora överskott. Det verkar som att man tror att man kan spara in
på personal, på lagstadgade insatser. Nämnder tvingas år till år driva igenom åtgärdsplaner
och “effektivisera” verksamheter. Vi har genomlevt en pandemi, men trots det har
förvaltningar tvingats vakanshålla platser och spara in på verksamhet.
Vi i Vänsterpartiet vill se ett annat Malmö. Vi vill se en stabil och framförallt tillräcklig
finansiering av förskolor, skolor och socialtjänst. Vi vill att varje person i behov av hemtjänst
eller särskilt boende ska få ett tryggt och gott bemötande av personal de känner igen, som
har tid att både småprata och ge omsorg. Vi vill att insatser för miljö och klimat speglar de
akuta behov som finns och vi vill se till att Malmö stads personal får mer än applåder. Vi
inkommer med ett särskilt yttrande.

Malmö 2021-10-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-10-28
Delårsrapport 2021 Malmö stad
Diarienr: STK-2021-74
I delårsrapporten sammanfattas arbetet för att nå kommunfullmäktigemålet Malmö
ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, där
bedömningen är att arbetet går enligt plan. Dock går det inte att utläsa mer än väldigt
översiktligt hur det går för olika nämnder, och det går att misstänka att pandemin kan
ge tillfälliga utsläppsminskningar som inte kvarstår i ett längre perspektiv. Det innebär
att det är svårt att veta hur det egentligen går, vilket är ett problem.
Den koldioxidbudget som Miljöpartiet drev igenom i samband med Miljöprogrammet
kan bli ett utmärkt verktyg för att se om vi gör tillräckligt. I en sådan uppföljning kan
det bli tydligt, om nämndernas aktiviteter är ändamålsenliga, på kort sikt likväl som
lång sikt. Den behöver komma fram. Först med siffror svart på vitt vet vi om vi gör
tillräckligt.
Syftet med en delårsrapport är att ge oss politiker en bild av om staden är på väg att
uppnå kommunfullmäktigemålen, eller ifall det finns anledning att ingripa redan under
innevarande år. Men trots att klimatfrågan pekades ut som prioriterad av
kommunfullmäktige, säger delårsrapporten ingenting om stadens utsläpp.
För Miljöpartiet visar delårsrapporten att uppföljningen av stadens klimatarbete
behöver skärpas avsevärt och att modellen för koldioxidbudget tas fram och
implementeras skyndsamt, så att verksamheternas åtagande blir mycket tydligare.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

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

