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Malmö stad
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Nämndsbudget 2020

HVO-2020-28
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att i budget 2020 införa en ny modell för styrning, ledning
och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den förändrade målstrukturen bygger på de
senaste årens erfarenheter av arbetet med målen, förändringar i omvärlden samt förändrade
förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad. Målen för Agenda 2030
integreras i stadens målstruktur och den nya strukturen skapar mer långsiktighet i styrningen
och bättre förutsättningar för att prioritera och gäller för hela mandatperioden. Bland
kommunfullmäktiges 13 mål vänder sig fyra stycken till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
I förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 redogörs för nämndens bidrag till
kommunfullmäktiges mål, plan för verksamheten och plan för ekonomin under 2020.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar Nämndsbudget 2020 där hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen
med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som sedan ska tillbaka till
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där skrivelsen ska
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.
Reservationer och särskilda yttranden
Anders Rubin (S), Tove Granditsky Svenson (S), Martin Hjort (S), Nancy Castillo (S), Eva
Lindholm (L) och Marie Engqvist Ridell (MP) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att förvaltningens förslag justeras på följande sätt med anledning av
aviserat extra tillskott till budget om 30 miljoner:
De 30 miljoner kronor som kommer att tillföras budgetramen fördelas på följande sätt: 15,7
miljoner går till att kompensera verksamheten fullt ut för de tidigare föreslagna
effektiviseringarna, 3 miljoner går till verksamheten för att kompensera för de kvarvarande 3
miljoner som inte finansieras för tidigare statsbidrag och 11,3 miljoner placeras i en central
pott för att användas för två ändamål: fullt ut kompensera för pris- och löneutveckling i
verksamheterna samt välfärdsteknik och digitala investeringar.
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John Roslund (M) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar Nämndsbudget
2020 där hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse till
kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som sedan ska
tillbaka till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där skrivelsen
ska 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.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Rubins (S) justeringar.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Martin Hjort (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Rubins (S) justeringar.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Ajournering
Ajournering klockan 9.57-10.15
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till Nämndsbudget
2020 med justeringar enligt Rubins (S) ändringsförslag och Roslunds (M) förslag om att
Nämndsbudget 2020 ska återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen enligt Roslunds (M)
yrkande. Ordförande finner att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
möte eller återremitteras. Ordförande finner att nämnden ska hantera ärendet vid dagens
möte.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
 Ja-röst för förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 med justeringar enligt Rubins
(S) ändringsförslag.
 Nej-röst för Roslunds (M) förslag om att nämndsbudget 2020 ska återremitteras med
ett uppdrag till förvaltningen enligt Roslunds (M) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden att återremittera Nämndsbudget 2020 till
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen där förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en
skrivelse till kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som
sedan ska tillbaka till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där
skrivelsen ska 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
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säkerställa att brukaren är i centrum och att personalens arbetsbelastning, personalvård och
det förebyggande arbetet är i fokus.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Sonja Jernström (M)
Kay Wictorin (C)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Lindholm (L)
Eva Hallén (SD)
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21
Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Nämndsbudget 2020
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 version 2

Bilaga 2

RESERVATION
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden 2020.01.31
Ärende: Nämndsbudget 2020 HVO-2020-28
En så kallad ohelig allians mellan M, C, SD och V valde att återremittera förslaget till
internbudget för Hälsa-, vård och omsorgsnämnden för 2020. Motivet skulle först
vara att den lagda budgeten innehöll nedskärningar, trots att alla sådana med det
senaste tillskottet var borttagna. Sedan att budgetförslaget innebar något sorts
ställningstagande i kommande löneförhandlingar, trots att reserver för eventuella
lönehöjningar fanns avsatt centralt. Och till sist att man ville tillskriva
Kommunstyrelsen för att begära mer pengar för att hantera "personalens
arbetsbelastning, personalvård och förebyggande arbete" trots att den frågan dels
redan rimligen avgjorts när Kommunfullmäktige antog gällande budget och dels
genom att de extra satsningar vi la till om välfärdsteknik och digitalisering just tar
sikte på att förbättra arbetsmiljön för personalen.
Vi kan konstatera att detta är inget annat än ett politiskt spel där Vänsterpartiet lierar
sig med borgerliga partier, inklusive SD, och att Moderaterna m.fl. väljer att i princip
helt ansluta sig till Vänsterpartiets politik enbart i syfte att skapa så mycket oordning
som möjligt. För partier som i övrigt är djupt upptagna med att i alla lägen prata om
lag och ordning är detta ett anmärkningsvärt beteende då det tydligt bryter mot den
fastställda budgetordningen och kommunfullmäktiges beslut. En av stadens största
och viktigaste verksamheter saknar därför för närvarande helt internbudget.
Malmö 2020.02.07

Anders Rubin (S)

Eva Lindholm (L)

Marie Engqvist Ridell (MP)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Nämndsbudget 2020
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater kan konstatera att Hälsa-, vård och
omsorgsnämnden fått en budgetram av kommunfullmäktige som inte gav förvaltningen full
täckning i enlighet med SKRs rekommendationer i pris och lönerörelsen. Totalt innebar det en
besparing på över 41 miljoner kronor. Vår förvaltning har lyckats hitta täckning för allt utom
15,7+3 miljoner kronor. Övriga ekonomiska medel kunde varit avsedda för kvalitetshöjande
åtgärder och förbättrad arbetsmiljö, men tvingades nu användas till att täcka en pris och
lönerörelse som normalt täcks av kommunfullmäktiges tilldelade budget efter SKRs
rekommendationer.
På sittande möte aviserar vår ordförande plötsligt att vår nämnd kommer att få 30 miljoner
kronor av de statliga medel som staden kommer få. Det är i och för sig bra, men fortfarande
saknas 7 miljoner kronor för att bara täcka pris och lönerörelsen. I en tid då vår verksamhet har
stora problem att behålla sin personal (23% personalomsättning på sjuksköterskorna), man i
undersökningar signalerar om för hög arbetsbelastning (endast 48% ansåg att
arbetsbelastningen var lagom) och att NKI-indexet ligger i botten i jämfört med riket i hemtjänst
år efter år kan man inte ålägga en verksamhet besparingar.
Vi måste tyvärr konstatera att styret inte har tillräckligt fokus på att säkerställa och värna våra
kärnverksamheter. Dock har vi goda förhoppningar om att en majoritet i kommunstyrelsen
kommer inse att vi inte kan spara på våra äldre.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande angående Budget 2020 ärende 3
Vänsterpartiet anser att förvaltningen behöver mer pengar för att fullt ut kompensera
för uteblivna satsbidrag, löne- och prishöjningar.
Detta tvingar verksamheten att skära ned, vilket kommer att leda till sämre service för
brukare och anhöriga liksom försämrad arbetsmiljö för personalen. Vänsterpartiet kan
inte acceptera detta.
Vänsterpartiet hade ett eget förslag men eftersom Moderaterna och Centerpartiet kom
med ett liknade valde vi att stödja detta.
Malmö 31 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson

