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Ekonomisk prognos 2020

FSN-2020-1171
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram Ekonomisk prognos 2020. Årets resultat för
funktionsstödsnämnden i sin helhet och utan hänsyn till extrakostnader till följd av
Coronavirusutbrottet prognostiseras till en budget i balans. Coronapandemin beräknas
generera en nettokostnad om 25 miljoner på helårsbasis.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2020.
Särskilda yttranden
Carin Gustafsson (V) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 6)
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare (både i rummet och
de som medverkar digitalt) var för sig muntligen redogör för sitt ställningstagande i ärendet.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Ekonomisk prognos 2020
Ekonomisk prognos 2020 FSN 200525
Verksamhetsmått för ekonomisk prognos 2020
Presentation FSN 200525 - Ekonomisk prognos

Bilaga 6 (FSN 200525 §61)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 200525
Ärende: FSN-2020-1171

Ärende: 07. Ekonomisk prognos 2020

Vänsterpartiet har tagit del av en välskriven ekonomisk prognos.
När Malmö stads budget antogs i november 2019 antogs en budget som skulle
innebära stora nedskärningar inom välfärden. Kommunala nedskärningar av
välfärden istället för behövliga satsningar skedde runt om i landet. Detta
uppmärksammades i riksdagen och såväl den pressade regeringen som den
samlade oppositionen beslutade att tillskjuta välfärden i kommunerna mer pengar för
att minska nedskärningarna. Utan detta tillskott skulle funktionsstödnämnden ha ett
prognostiserat underskott på 17 miljoner kronor - igen ett bevis på att
funktionsstödsnämndens verksamheter är underfinansierade.
Övervältringen av kostnader för personlig assistans från Försäkringskassan till
Malmö stad fortsätter. Bemanningsföretag slukar pengar från välfärden på grund av
att sjuksköterskor saknas och externa placeringar SoL kostar mer än om placeringen
skett i egen regi. Privata företag kan alltså återigen ses göra vinster i välfärden något
som Vänsterpartiet vänder sig kraftig emot.
Malmö 2020-05-25
Carin Gustafsson

