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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2020-09-04

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2020-1369

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska ramarna ska
beslutas i internbudgetarna STK-2020-299
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budget är sedan 2018 uppdelad på avdelningar vilket är
detsamma som verksamhetsområden, dvs. särskilt boende, ordinärt boende inklusive korttidsboende, myndighet samt hälsa och förebyggande vilket innefattar exempelvis dagverksamheter och mötesplatser. Denna nivå anser nämnden är tillräckligt detaljerad för att kunna
göra en fördelning av de ekonomiska resurserna mellan verksamheter.
Viktigt att poängtera kring hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budget är att den stora majoriteten av nämndens kommunbidrag fördelas helt utifrån Malmöbornas behov, dvs. vilka bistånd de beviljas. Att styra budgeten på mer detaljnivå än verksamhetsområde är därmed inte
rimligt. Nästa möjliga detaljeringsnivå är på sektionsnivå, dvs. den mest detaljerade budgetnivån som finns i förvaltningen. Det finns cirka 200 sektioner i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och uppdraget och därmed ersättningen för dessa ändras ständigt med anledning av vilka bistånd som beviljas. Skulle nämnden besluta om budget på denna nivå skulle
nämnden också ständigt behöva besluta om omfördelning av budgetar mellan sektioner under budgetåret.
Inom ramen för befintligt ersättningssystem för utförande av bistånd skulle eventuella omfördelningar mellan sektioner inom samma verksamhetsområde kunna riskera att bryta mot
likställighetsprincipen. Detta på grund av att det skulle ge ojämlika ekonomiska förutsättningar för sektioner att utföra vården och omsorgen om Malmöborna.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad
med hänvisning till att nämndens budget redan är på en sådan detaljnivå att beslutet om
nämndsbudget avgör fördelningen av de ekonomiska resurserna.
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Ordförande

Anders Rubin
Förvaltningsdirektör

Gisela Öst
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet.
John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt
yttrande.

