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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-11 kl. 09:00-11:20

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)
Sonja Jernström (M)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-02-20
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Ansökan om ytterligare medel till budget 2020

HVO-2020-606
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 31 januari 2020 att återremittera
Nämndsbudget 2020 till förvaltningen. Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en skrivelse
till kommunstyrelsen med syfte att ansöka om ytterligare ekonomiska medel. Skrivelsen ska
tillbaka till nämnden för godkännande. Enligt återremissyrkandet ska skrivelsen ”ges ett
särskilt fokus på hur hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens budgetram ska kunna ha
täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med SKR:s prognoser, samt att
hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst bibehålla
nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna säkerställa att brukaren är
i centrum och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det förebyggande arbetet är
i fokus.”
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan till kommunstyrelsen, där också det
återremitterade förslaget till budget biläggs för en redovisning av förutsättningarna i budget,
storlek på effektiviseringskrav och förvaltningens plan för hantering av obalansen i budget.
Beslut
Hälsa-, vård-, och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår, under förutsättning att en majoritet i nämnden
beslutar att en ansökan ska skickas, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
och skickar den till kommunstyrelsen.

2.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Reservationer
John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-02-20 Ansökan till KS om ytterligare medel till
budget 2020
Förslag till Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 - återremitterad HVON 2020-01-31

