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Kommunstyrelsen

Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
Vid hälsa-, vård- och omsorgsnämndens möte den 31 januari 2020 återremitterades förslag
till Nämndsbudget 2020 med uppdrag att ansöka hos kommunstyrelsen om ytterligare medel.
Härmed ansöker hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om ytterligare kommunbidrag till hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens budget för 2020. Ansökan gäller full kompensation för prisoch löneökningar motsvarande Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för 2020.
Vid tiden då kommunfullmäktige antog budget 2020 var prognosen från SKR att pris- och
löneökningen 2020 förväntas uppgå till 2,7 %. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fick av
kommunfullmäktige i budget kompensation för 1,5 %.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten ska
kunna bibehållas i minst den nivå som nämnden kunnat bedriva verksamheten utifrån
förutsättningar i 2019 års budget. Då det är aviserat att Malmö stad får ytterligare medel till
välfärden förväntas hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tilldelas en budgetram för 2020 som
medför en verksamhet på samma nivå som föregående år, men också ger utrymme för
ytterligare kvalitetsförbättringar, t.ex. särskild uppföljning för åtgärder som bidrar till rimlig
arbetsbelastning och därmed minskade sjukskrivningar för personalen i hemtjänst och på
särskilda boenden. Dessa extra medel skall gå direkt in i verksamheten för personal och
brukares bästa.
Ansökan om medel har som syfte att säkerställa att de Malmöbor som brukar hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamheter och service är i centrum. Annat arbete som ska vara i
fokus är: personalens arbetsbelastning, personalvård och förebyggande arbete.
Till ansökan biläggs det återremitterade förslaget till nämndsbudget 2020 där förvaltningen
redogör för förutsättningarna i budget, storlek på effektiviseringskrav och förvaltningens
plan för hantering av obalansen i budget.
Ordförande

Anders Rubin
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Anders Rubin (S), Martin Hjort (S), Nancy Castillo (S), El Bachir El Idrissi (S), Michael
Högberg (L) och Liselotte Lundgren Sigurd (MP) reserverar sig mot beslutet.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande.

