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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-20 kl. 09:00-11:40

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) ersätter Tove Granditsky Svenson (S)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Christina Gröhn (M) ersätter Sonja Jernström (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Lindholm (L)
Madeleine Håkansson (V)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet)
Åsa Ollerstam Lundh (Avdelningschef ordinärt boende)
Carina Hart (Controller strategisk utveckling)
Mathias Johansson (Utvecklingssekreterare särskilt boende)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
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Protokollet omfattar
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§

17

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner justerat förslag till Ansökan om
ytterligare medel till budget 2020 och skickar den till kommunstyrelsen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens justerar paragrafen omedelbart.

Reservationer och särskilda yttranden
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, bilaga 4.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar på följande tillägg till förslag till ansökan, sist i stycke 3: "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."
Anders Rubin (S) yrkar avslag till förslag till ansökan.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till förslag till ansökan med Roslunds (M) tillägg.
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Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förslag till ansökan med Roslunds (M) tillägg.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: avslag till förslag till Ansökan om
ytterligare medel till budget 2020 och bifall till förslag till Ansökan om ytterligare medel till
budget 2020 med Roslunds (M) tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar att avslå förslag till Ansökan om ytterligare medel till budget
2020.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för avslag till förslag till Ansökan om ytterligare medel till budget 2020.
Nej-röst för bifall till förslag till Ansökan om ytterligare medel till budget 2020 med
Roslunds (M) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden att godkänna justerat förslag till Ansökan
om ytterligare medel till budget 2020 enligt Roslunds (M) tilläggsyrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Michael Högberg (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Kay Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)
Christina Gröhn (M)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
7

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
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-02-11
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Bilaga 4

RESERVATION
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden 2020.02.20
Ärende: Ansökan om ytterligare medel till budget 2020 HVO-2020-606
En majoritet i nämnden bestående av M, C, V och SD beslutade att nämnden skulle
skicka en skrivelse till KS för att äska mer pengar, utöver kommunfullmäktiges
budget. Eftersom det redan pågår en process i kommunstyrelsen om hur riksdagens
beslut om mer pengar till välfärden ska fördelas inom Malmö stad uppfattade vi en
sådan skrivelse som uppenbart onödig och yrkade därför avslag. Då vårt förslag inte
vann gehör reserverar vi oss emot beslutet.
Malmö 2020.02.20

Anders Rubin (S)

Michael Högberg (L)

Liselott Lundgren Sigurd (MP)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-02-20
Ärende: Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
Vi i den borgerliga gruppen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden vill särskilt framhålla
betydelsen av att ytterligare statliga medel förväntas tillföras nämndens verksamhet vilket ger
förutsättningar för, förutom en verksamhet på minst samma nivå som föregående år, också
välbehövliga kvalitetsförbättringar.
Vad gäller exempel på lämpliga förbättringar vill vi särskilt framhålla åtgärder som:
- Särskild uppföljning av arbetsförhållandena för att få underlag för åtgärder som bidrar
till rimlig arbetsbelastning för personalen i hemtjänsten och på särskilda boenden.
- Särskild satsning på personalvård på områden som friskvård, kultur, mm.
- Särskilda insatser för kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet.
- Intensifierad utbildning och information för att säkerställa tillämpningen av
verksamhetssystemet Flexite.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)

Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 6

•

Särskilt yttrande angående ärende 4 om ansökan om ytterligare medel till budget
2020
Då det är aviserat att Malmö stad får ytterligare medel till Välfärden, förväntas Hälsa,
vård och omsorgsnämnden tilldelas en budgetram som medför en verksamhet på
samma nivå som föregående år men också ger utrymme för ytterligare
kvalitetsförbättringar, tex 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 brukare.
Ovanstående skrivelse från V, M, C, KD och SD lämnas nu in till KS. Därmed går de
11.3 miljonerna samt övriga medel som kommer direkt in i verksamheten vilket vi har
ansett vara oerhört viktigt.

Malmö 20 februari
'Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson

