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 ■ Krisen i Kirseberg� Revisorsgranskning

Kirsebergs sparnit har 
bara flyttat kostnaderna

I Malmös stads ekonomi
styrning är det viktigare 
att hålla budgeten än att 
nå målen.

Trots det drog Kirsebergs 
stadsdelsfullmäktige i fjol 
över budgeten med 16 mil
joner kronor.

I våras tog kommunsty
relsen det mycket ovanliga 

beslutet att upphandla re
visorer för en genomgång 
av stadsdelens ekonomis
ka styrning och intern
kontroll.

Uppdraget gick� till 
Ernst & Young, som i en 
32sidig rapport hittar en 
rad brister i kopplingen 

mellan pengar och verk
samheter i Kirseberg.

Ernst & Young konstate
rar bland annat:
■ Stadsdelen har haft för 
kort framförhållning och 
otillräcklig beredskap för 
förändringar.
■ Beslutade åtgärder har 
inte varit tillräckliga för att 
nå budgetmål vid årets slut.

Ernst & Young skriver att 
en förvaltning ska förklara 
budgetavvikelser skriftli
gen, men att Kirsebergs för
klaringar till underskotten 
”varit bristfälliga”.

En del sparåtgärder har, 
enligt Ernst & Young, sna
rast inneburit att kostna
der har flyttats runt inom 
organisationen. ”Kontra
produktiva besparingar,” 
menar Ernst & Young.

Årets hårda sparbeting, 
när bland annat högsta
dieelever från Segevångs
skolan har flyttats till 
Kirse bergsskolan och där 
alla verksamheter ska spa
ra 2,1 procent med ost
hyvel, är enligt revisorer
na mer specifika. Men en
ligt Ernst & Young är det 
”inte realistiskt” att Kirse
berg kommer att få en bud
get i balans till utgången av 
2012.

Sydsvensk�an har flera 
gånger uppmärksammat 
att Kirsebergselever lämnar 
kommunala skolor i stads
delen, för att istället välja 
friskolor eller kommuna
la skolor i annan stadsdel. 
Elevflykten har varit känd 
också i stadsdelen, men 

revisorerna menar att det 
inte har tagits höjd för den 
i budget.

Inför 2012 minsk�ades in
ternersättningen till stads
delens skolor med 11,4 pro
cent. Trots det gjordes inga 
förändringar av beman
ningen i skolan, vilket re
dan i april hade orsakat ett 
underskott på 6 miljoner 
kronor.

”Det finns brister i kom
munikation och förankring 
av nödvändiga kostnads
anpassningar. När antalet 
elever, vårdtagare etc blir 
färre måste en nedskalning 
ske, och det har inte med 
tydlighet kommunicerats 
till verksamheterna”, skri
ver Ernst & Young.

Rapporten kommer i ok

tober att behandlas av kom
munstyrelsen. Tjänstemän 
föreslår att Kirseberg regel
bundet ska återrapportera 
till kommunstyrelsen vilka 
insatser som har gjorts för 
att förändra och förbätt
ra arbetet med ledning av 
rapporten.

– Mer måste göras om 
Kirse berg ska nå en budget 
i balans. Men det är ytterst 
en politisk fråga, säger Mal
mö stads ekonomidirektör 
JanÅke Troedsson.

– Den här rapporten 
kommer säkert att vara av 
största intresse även för 
and ra stadsdelar i Malmö.

TexT: OlOf 
WesTerberg
olof.westerberg 
@sydsvenskan.se

revisionsfirman ernst & Young har 
granskat Kirsebergs blödande eko-
nomi.

Trots stora ingrepp, som elevflyt-
ten till Kirsebergsskolan, tror revi-
sorerna inte att Kirseberg kommer 
att klara budgeten i år heller. Enligt 
Ernst & Young har flera av stadsdelens 
besparingar bara flyttat kostnader.

 ■ HållbarHetsvecKa Fem konferenser

MAlMö
– Man förstår inte ens 
rubrik�en på min k�onfe
rens men den är cool.

Sustainability Week� 
hålls i Malmö med fem 
k�onferenser på temat 
hållbar utveck�ling. Or
den ovan är Per Gran
k�vists, en av tusen 
miljö engagerade som 
deltar.

På ett blåsigt hustak  
i Rosen gård, nio våningar 
över marken, står ett tjugo
tal människor i små grup
per och pratar. De går en 
rundtur i ett av bostads
rättsföreningen Hildas hus 
på Rosengård. Dagen inn
an satt de hela dagen och 
lyssnade på föredrag ute 
på Malmömässan. Bland 
annat fick de höra om den 
miljömedvetna upprust
ningen av Hilda. Nu är de 
på besök i verkligheten.

Veck�ans fem konferenser 
på Malmömässan har fokus 
på hållbar utveckling och 
många av deltagarna kom
mer från offentligt håll, det 
vill säga kommuner, städer, 
regioner. Men företag och 
forskningsinstitut finns 
också representerade.

– Det är fler företag som 
deltar nu än tidigare, säger 
Trevor Graham från Malmö 
stad, om Ecoprocura, den 
konferens som han är med 
och anordnar.

Ett av målen med kon
ferenserna är att samman
föra företag och offentlig 
verksamhet. Ett annat att 
fungera som en mötesplats 
där man utbyter idéer, erfa
renheter och lärdomar.

– Det här är inte som Cop15 
i Köpenhamn med stora vi
sioner och mål. Det är tu
sen ”doers” som kommer 
hit, människor som har 
gjort något. Som har tagit 
de stora globala miljöfrå
gorna ned till lokal nivå och 
där skapat förändring, sä
ger Per Grankvist, journa
list och författare, som är 
moderator på konferensen 
Covenant Capacity.

Sustainability week fi
nansieras av medel från 
olika håll, bland annat 
EUpengar och deltagar
avgifter. Malmö stad står 
för unge fär en fjärdedel av 
kostnaderna, enligt Trevor 
Graham.

MarTin bruseWiTz
martin.brusewitz@sydsvenskan.se

Sustainability week
■ Fem konferenser under en 
vecka med inriktning på hållbar 
utveckling. 
■ Cirka tusen personer från 
flera länder deltar. 
■ Målet är att deltagarna ska 
utbyta erfarenheter och kun-

skap, knyta kontakter och inspi-
rera varandra. 
■ Malmö stad räknar med att 
veckan fungerar som reklam för 
Malmö och bidrar till att profi-
lera staden som en svensk och 
internationell pionjär vad gäller 
miljöfrågor.

■ De fem konferenser som 
hålls är:
■ Climate living in Cities 
Concept – fokus på fastigheters 
konstruktion och bedrift.
■ Coolbricks – inriktat på ener-
gieffektivisering av byggnader 
med kulturhistoriskt värde.

■ Covenant Capacity� – handlar 
om goda exempel på hållbar 
klimat- och energiplanering.
■ Cascade – om energiplanering.
■ ecoprocura – hållbar upp-
handling i fokus: hur kan myn-
digheter påverka miljön genom 
vad och hur de konsumerar.

Lokal nivå viktigare än stora visioner

FaKta

Miljötänk. Brf Hilda i Rosengård har renoverat miljonprojektshus och satsat på miljötänk. Guiden Johanna Ekne visar venti-
lationsrummet uppe på taket. Jesper Danielsson kliver ut på taket och Joachim Reiter kikar nyfiket in i ventilationsrummet.

Deltagare har visat 
prov på aktivitet
”Det är tusen ’doers’ 
som kommer hit, 
människor som har 
gjort något.”
Per Grankvist, journalist  
och författare.
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