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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-17 kl. 09:00-10:50

Plats

Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Eva Lindholm (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Annika Rausin (Ekonomichef)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-09-24
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Delårsrapport januari - augusti 2019

HVO-2019-4099
Sammanfattning

Delårsrapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild av utvecklingen av mål
och verksamhet och anger ett prognostiserat ekonomiskt utfall för året.

Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport januari-augusti 2019.
Särskilda yttranden

John Roslund (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Delårsrapport januari-augusti 2019
Delårsrapport januari - augusti 2019 exkl. ekonomisk redogörelse

3

Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-17
Ärende: Delårsrapport januari till augusti 2019
Vi kan konstatera att träffsäkerheten i förvaltningens prognoser överlag är god, något som är
oerhört viktigt för att kunna lägga en budget som håller. Det glädjer vi oss över.
Dock kan vi irriterat konstatera att våra fyra kommunala restauranger på Mathildenborg,
Lekatten, Tuppen och Dammfri genererar ett underskott på svindlande fem miljoner kronor.
Bara det faktum att kommunen bedriver restaurangverksamhet på en konkurrensutsatt marknad
är minst sagt tveksamt, men irritationen blir ännu större när man inser att fem miljoner kronor
av skattemedel avsett för kärnverksamhet inom äldreomsorgen nu går till att fylla misslyckade
restaurangsatsningar i kommunal regi. Så får man bara inte hantera våra skattemedel.

John Roslund (M)
Med instämmande av:
Ragnhild Ståleker (M)

