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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-12 kl 10:00-11:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§353

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
John Roslund (M) ersätter Vakans M (M) (2:e vice ordförande)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
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353

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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till arbetsmarknad- och
socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och
generella statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige beslutar utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden
med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunbidraget tillfälligt för 2021 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.
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.
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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
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
en språklig justering av texten i kursiv stil i beslutspunkt 6 enligt följande:
"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."
Roko Kursar (L) yrkar bifall till ordförandens språkliga justering i beslutspunkt 6.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på förslag till beslut med instämmande av Anton Sauer (C).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig
mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 25.
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211011 §579

Kommunledningens förslag – Delårsrapport 2021 Malmö stad

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211011 Delårsrapport 2021 Malmö stad

Delårsrapport 2021 Malmö stad
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Reservation

Bilaga 25

Kommunstyrelsen 2021-10-12
Ärende 30. Delårsrapport 2021 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att förslaget från den styrande minoriteten skulle avslås.
Förslaget, som innebär att omfördela nästan 200 miljoner kronor presenterades mindre än ett dygn
innan kommunstyrelsens sammanträde, helt utan att ha beretts av berörda nämnder och utan att kunna
redogöra en plan för hur pengarna ska användas. Det är också ett svaghetstecken att de styrande inte
förmår att föra samtal med oppositionen angående frågor av denna dignitet.
Det är uppenbart att det som nu sker är en upprepning av hur tillfälliga överskott användes under
föregående budgetår. Dels används de för att täcka upp för underskott som uppstått till följd av
bristande politiskt ledarskap i nämnder, men främst som rekvisita i ett politiskt styre som sätter mediala
utspel före riktig verksamhet.
Under föregående år gjorde Socialdemokraterna ett stort nummer av att sätta av 100 miljoner kronor
till arbetsmarknadsinsatser. Det visade sig sen sedan att de saknade plan för hur dessa skulle
genomföras, vilket ledde till att en majoritet av pengarna aldrig användes till det som
kommunfullmäktige hade beslutat, utan stannade som ”ofördelad reserv” inom förvaltningen. Det är
uppenbart att Socialdemokraterna med stödpartier nu avser göra om samma manöver. Detta är varken
ett seriöst sätt att hantera skattepengar eller Malmö stads verksamheter. Malmö har idag Sveriges högsta
arbetslöshet, en massarbetslöshet som utgör roten till en stor del av de allvarliga problem som råder i
staden. Malmö behöver ett styre som är mer engagerade i att lösa detta än att göra utspel i media.
Då mitt förslag ej vann gehör reserverar jag mig till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

6

Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-74

Delårsrapport 2021 Malmö stad
Enligt delårsrapporten är en större andel av samtliga arbetslösa nu långtidsarbetslösa vilket bedöms
utgöra en risk för att fler malmöbor kan behöva försörjningsstöd. Malmö har redan alltför höga
kostnader för försörjningsstödet. Sverigedemokraterna har länge efterfrågat en politik där arbete
premieras framför bidrag. Socialdemokraterna har styrt Malmö i mer än 25 år och ändå har deras
politik inte brutit bidragsberoendet.

Malmös tre socialnämnder prognostiseras gå med ett underskott enligt delårsrapporten. Trots att
arbetsmarknads- och socialnämnden har en budget på mer än 3,5 miljarder kr prognostiseras de att
gå med ett underskott på 85 miljoner kr. Endast 7 miljoner kr av detta underskott är hänförligt till
covid-19.

Sverigedemokraternas förslag om att skärpa reglerna omkring stöd till hemlösa och sluta ge bostäder
till de som helt enkelt inte har råd att bo i Malmö, men kan skaffa boende i en annan kommun, har
resulterat i att kostnaderna för hemlösheten minskat. Fler skärpningar inom socialtjänsten, speciellt
omkring försörjningsstödet, kommer leda till minskade kostnader. Även stödet till illegala migranter
måste upphöra för att förtroendet för socialtjänsten ska bestå.

38 procent av Malmö stads prognostiserade resultat kommer från realisationsvinster. Det är
försäljningar av Malmö stads egendom som genererar en engångsintäkt. På det här sättet har Malmö
stads politiska styre år efter år blåst upp resultatet och kunnat meddela medierna att Malmö stad har
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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en bra ekonomi. Samtidigt har underskotten i verksamheterna funnits kvar, år efter år. En sund
ekonomi kräver att verksamheternas budget är i balans. Så är det inte i Malmö stad.

Dagen innan kommunstyrelsens sammanträde delgav Socialdemokraterna och Liberalerna ett förslag
om att:

1. Utöka kommunbidraget till arbetsmarknad- och socialnämnden med 85,5 miljoner kr.
2. Utöka kommunbidraget till funktionsstödsnämnden med 32,5 miljoner kr.
3. Utöka kommunbidraget till fritidsnämnden med 20 miljoner kr.
4. Utöka kommunbidraget till kulturnämnden med 20 miljoner kr.
5. Befria 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.”

Det är uppenbart att det politiska styret avsätter ännu mer skattepengar till nämnder som går med
underskott, istället för att upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med de strukturella
problemen i dessa nämnder. Dessutom är det märkligt att det politiska styret påstår att det är
julgåvor till Malmö stads medarbetare som orsakar det negativa resultatet. Detta är ett rent påhitt.

Två andra förslag som kommunledningen lagt fram, som Sverigedemokraterna förhåller sig mer
positiva till är att:

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens prognostiserade överskott för 2021
lämna bidrag som syftar till att underlätta för att återstarta besöksnäringen och handeln
enligt följande: Destinationssamverkan 3 Mkr, Citysamverkan 3 Mkr och På Limhamn 1 Mkr.
2. Ge 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.
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Då dessa förslag lämnades i sista stund utan någon dialog med Sverigedemokraterna och resten av
oppositionen reserverade sig Sverigedemokraterna gentemot beslutet.

Sverigedemokraterna kommer återkomma i kommunfullmäktige om hur vi resonerar omkring de
olika förslagen och redogöra för vårt definitiva ställningstagande.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-10-12
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