1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 14:00-16:25

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande) §§96-105
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M) §94
Ilvars Hansson (SD)
Peter Jangbro (SD)
Bjarne Hansen (S) ersätter Zinaida Kajevic (S)
Marie Engqvist Ridell (MP) §§93-95 ersätter Jouni Borglund (MP) (Vice
ordförande)
Stefan Olofsson (M)
Ragnhild Ståleker (M) §93 ersätter Narcis Spahovic (L)
Marianne Friedman (L) §§94-105 ersätter Narcis Spahovic (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Marie Engqvist Ridell (MP) §96
Bengt Karl Anton Flink (V)
Stefan Olofsson (M) §94
Ragnhild Ståleker (M) §§94-105
Lars Mårtensson (M)
Marianne Friedman (L) §93
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga närvarande

Peter Ollén (M) §93, §§95-105
Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling) §93
Karin Bergstrand (HR-chef) §§93-94
Brita Kaltenbrunner Bernitz (Utredningssekreterare) §93
Maria Kronogård (Utvecklingssekreterare) §93
Elvira Karat (Personalföreträdare Vision)
Anna Hansson (Personalföreträdare Vårdförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Tilde Tibblin
Ordförande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................

Lilian Gerleman

…………………………………

2

Annika Rausin (Ekonomichef) §95
Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2018-12-04

Protokollet omfattar

§§93-105

3

ÄRENDELISTA
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105

Muntlig information om brukarundersökningens resultat
Muntlig information om medarbetarenkätens resultat
Utfallsprognos 2 2018
Begäran om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden för dietistverksamheten
Uppdragsöverenskommelse mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen om viss administration kopplad till dataskyddsförordningen
Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
Vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering enligt 11 kap. 4 § hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
Remiss från Socialdepartementet - Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m (SOU 2018:53)
Remiss om Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Preliminära mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott 2019
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser under perioden 2018-09-15 - 201811-19
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-09-15 - 2018-11-19
Förvaltningsdirektören informerar

4

§

93

Muntlig information om brukarundersökningens resultat

Sammanfattning

Maria Kronogård och Brita Kaltenbrunner Bernitz presenterar övergripande resultaten från
Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om Äldreomsorgen?" 2018.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.
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§

94

Muntlig information om medarbetarenkätens resultat

Sammanfattning

HR-chef Karin Bergstrand presenterar förvaltningens resultat från höstens medarbetarenkät.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.
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§

95

Utfallsprognos 2 2018

HVO-2018-2757
Sammanfattning

Utfallsprognos 2 avser perioden januari till oktober med prognos för helår 2018. Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Aktuell utfallsprognos framgår av
särskilt underlag.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Utfallsprognos 2 2018.

Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Peter Jangbro (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Utfallsprognos 2
Utfallsprognos 2 2018
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Bilaga

Särskilt yttrande

Hälsa-vård-och omsorgsnämnden 2018-11-28
Ärende 04. HVO-2018-2757
Utfallsprognos 2 2018
Sverigedemokraterna konstaterar en kraftig ökning av personalkostnaderna men finner
ingen övrig förklaring till att så sker.
Förvaltningens ekonomichef kallas till mötet för att förklara avvikelsen.
Dylika större budgetavvikelser borde framöver redovisas I en särskild not.
Vi ser också att de medel som skulle använts för inköp av arbetskläder används till andra
saker I förvaltningen, till saker som borde ha fått en egen medelstilldelning.
Som exempel tar vi digitaliseringen och löpande underhåll.
Det vore lämpligt om det hade funnits en tilläggsattsats där man klargör, motiverar och
förtydligar destinationen av omflyttade medel.

Ilvars Hansson (SD)

och
med instämmande av
Michael Hård af Segerstad (SD)

Peter Jangbro (SD)
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§

96

Begäran om kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden för dietistverksamheten

HVO-2018-2512
Sammanfattning

Dietistverksamheten arbetar med rådgivning och utbildning i mat, måltider och nutrition.
Uppdraget innebär att arbeta med både funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens målgrupper. Verksamheten är för närvarande organiserad i
funktionsstödsförvaltningen men huvudmannaskapet föreslås nu överföras till hälsa,- vårdoch omsorgsförvaltningen. Detta för att de då kan organiseras i en samlad kostverksamhet
och kan ges utökade möjligheter att arbeta förebyggande och strategiskt med kost och
måltidsutveckling.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag att överföra dietistverksamheten och dess
kommunbidrag från funktionsstödsnämnden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, samt
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsväxling mellan
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden enligt nämndens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Kommunbidragsväxling dietistverksamheten
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§

97

Uppdragsöverenskommelse mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och kommunstyrelsen om viss administration kopplad till
dataskyddsförordningen

HVO-2018-3011
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer
vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättig-heter innebär i korthet att de registrerade ska få
information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna
uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats,
förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna överenskommelsen att gälla från 1 december 2018,
att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att skriva under uppdragsöverenskommelsen mellan
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Uppdragsöverenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till
dataskyddsförordningen (GDPR)
Förslag till uppdragsöverenskommelse om kommungemensam administration
kopplad till dataskyddsförordningen
Bilaga 1 - Befattningsbeskrivning dataskyddskoordinator, inklusive rutiner
Bilaga 2 - Sekretessförbindelse

Paragrafen är justerad
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§

98

Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter

HVO-2018-3004
Sammanfattning

Malmö stads nämnder har möjlighet att ansöka om bidrag från kommunstyrelsen för insatser
inom områdena jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Bidrag
för 2019 beviljas under förutsättning att kommunstyrelsen avsätter medel för detta ändamål i
budget 2019. Förvaltningen har tagit fram tre ansökningar som avser sexuell hälsa,
utåtagerande beteende och ambulerande finsktalande undersköterska. Insatserna ligger i linje
med de ambitioner och mål som finns i Malmö stad samt i förvaltningen vad gäller arbete
inom mänskliga rättighetsområdet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna ansökningarna om utvecklingsmedel, samt
att omedelbart justera paragrafen.

Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Peter Jangbro (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Ansökan om utvecklingsmedel
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter
Ansökan sexuell hälsa för äldre (1)
Ansökan utmanande beteende (2)
Ansökan finskt förvaltningsområde (3)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa-Vård-och Omsorgsnämnden 2018-11-28
Ärende 07, HVO-2018-3004,

Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
Vår SY avser ansökan del 2: Utmanande beteende
Vi inom Sverigedemokraterna är starkt positiva till förvaltningens intention att stärka
medarbetarnas kompetenser.
Dock är vi skeptiska till att man för dyra pengar hyr in föreläsare, vars teorier inte har bevisats i
empirisk forskning. Föreläsaren har också i fått stark kritik från såväl fackorganisationer som
Psykologförbundet, som medlemmar ur en stor brukarorganisation som Autist- och
Aspbergerföreningen.
Dessutom är pedagogiken utarbetad i första hand för helt andra diagnoser än de målgrupper som
vi har ansvar för.

Ilvars Hansson (SD)

och

Peter Jangbro (SD)

med instämmande av
Michael Hård af Segerstad (SD)
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§

99

Vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering enligt 11 kap. 4 § hälsooch sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

HVO-2018-2714
Sammanfattning

Med anledning av att tidigare utsedd medicinskt ansvarig för rehabilitering, Linda Gustafsson,
är föräldraledig föreslås nämnden besluta om vikarierande medicinskt ansvarig för
rehabilitering under hennes frånvaro. Detta beslut ersätter under perioden 2018-11-28 –
2019-08-12 därmed tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 105 2017-12-20) i
de delar som reglerar Linda Gustafsson som medicinskt ansvarig för rehabilitering.
Enligt 11 kap § 4 HSL 2017:30 ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de
uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen gör bedömningen att Berne Forzelius bör utses till vikarierande
medicinskt ansvarig för rehabilitering inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden under perioden 2018-11-28 – 2019-08-12.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gör också bedömningen att Berne Forzelius under
perioden 2018-11-28 – 2019-08-12 bör utses till anmälningsansvarig enligt lex Maria för
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden i de fall en patient drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet rehabilitering
eller där medicintekniska produkter enligt 2 § första stycket 2-3 p. lag (1993:584) om
medicintekniska produkter medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Berne Forzelius till medicinskt ansvarig för rehabilitering enligt 11 kap. 4 § HSL
(2017:30) för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, under perioden
2018-11-28 – 2019-08-12,
att utse Berne Forzelius till anmälningsansvarig enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen under
perioden 2018-11-28 – 2019-08-12 för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden i de fall en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av
allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet rehabilitering eller där medicintekniska
produkter enligt 2 § första stycket 2-3 p. lag (1993:584) om medicintekniska produkter
medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Vikarierande medicinskt ansvarig för
rehabilitering
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§

100

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m (SOU 2018:53)

HVO-2018-2478
Sammanfattning

Nya apoteksutredningens slutbetänkande Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel
m.m. (SOU 2018:53) har skickats på remiss till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Utredningen berör främst kommunen vad gäller maskinell dos. Brukare inom kommunal
vård och omsorg utgör en stor del av de som får sina mediciner dispenserade i så kallade
dospåsar. Dessa framställs för distribution av dosapotek. Dispensering i dospåse förutsätter
idag en behovsbedömning vid förskrivning.
Utredningen lägger fram förslag som syftar till att korrigera den ersättning som landstingen
be-talar till dosapoteken. Detta för att komma åt problem där det är fördelaktigt för
dosapotek att välja dyrare läkemedelsförpackningar för produktion av dospåsar.
Huvudförslaget till förändring innebär att dosapotek kompenseras baserat apotekets
inköpspris samt en fast ersättning per dospåse. Förvaltningen ställer sig positiv till
huvudförslaget.
Utredningen anser att kommunerna bör finansiera en del av kostnaderna för maskinell
dosdispensering för de som finns inom äldreomsorgen. Utredningen lämnar inget konkret
förändringsförslag och förvaltningen anser inte att det går att gå vidare i frågan om den inte
utreds vidare. Den finansiering som landstinget idag har för att genomföra sitt uppdrag
omfattar dosdispenseringen och detta behöver i så falla analyseras samtidigt som
principfrågan.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande, samt
att omedelbart justera paragrafen.

Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Funktionsstödsnämnden för kännedom
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Remiss om Översyn av maskinell dos,
extempore, prövningsläkemedel m.m.
Förvaltningens förslag till yttrande
Betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m (SOU
2018:53)
Missiv
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Paragrafen är justerad
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§

101

Remiss om Plan för Malmös gröna och blå miljöer

HVO-2018-2607
Sammanfattning

Tekniska nämnden har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Planen
beskriver vilken betydelse stadens grönblå struktur har för Malmöbornas välfärd, bland annat
om gröna och blåa miljöers påverkan på hälsan och ekosystemtjänsters nytta för staden och
medborgarna. Planen innehåller både inriktnings- och resultatmål. Några av de resultatmål
som är särskilt intressanta för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess målgrupper är att
Malmöborna har parker, grönområden, naturområden och urbana vattenmiljöer inom rimliga
avstånd och utan barriärer samt att utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden är gröna och
anpassade efter brukarnas behov.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positivt inställda till förslaget till plan; äldre och
funktionsnedsattas tillgång till gröna och blåa miljöer nämns och tas på allvar och behovet av
gröna utemiljöer är formulerat som ett resultatmål.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande.

Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Peter Jangbro (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Remiss om Plan för Malmös gröna och blå
miljöer
Förslag till yttrande efter arbetsutskottets beredning
Förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Missiv
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Hälsa-vård-och omsorgsnämnden 2018-11-28
Ärende 10. HVO-2018-2607,

Remiss om plan för Malmös gröna och blå miljöer
Plan för Malmös gröna och blå miljöer är en kommunal plan.
Att planen uttrycker ambitionen att förverkliga globala mål är irrelevant för en plan som är
till för Malmös gröna och blå miljöer.
Det är viktigt att de styrande även anpassar planen för Malmöborna och därmed gör den
lättförståelig.
Planen skall vara anpassad för de Malmöbor som helt enkelt vill veta vad politikerna vill
göra för Malmös gröna och blå miljöer.
Målgruppen: äldre, sjuka och fysiskt funktionsnedsatta berörs bara marginellt i planen.
I planen menar man bland annat att stadens gröna och blå miljöer genom samhörighet kan
föra människor närmare arbetsmarknaden. Det är ett ganska långsökt påstående som kräver mer underlag.
Malmö har en hög arbetslöshet. Arbetslöshetsproblemet kräver en seriös diskussion. Man
relativiserar arbetslösheten och dess orsaker när man gör påståenden om arbetsmarknaden som de man gör i plan för Malmös gröna och blå miljöer.
De högt ställda resultatmålen i planen står i motsättning till förtätningen av staden. Detta
nämner man i en mening i planen. Däremot för man inte ett resonemang om hur denna
mycket centrala motsättning ska hanteras.

Ilvars Hansson (SD)

och
med instämmande av

Michael Hård af Segerstad (SD)

Peter Jangbro (SD)

18

§

102

Preliminära mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott 2019

HVO-2018-2608
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (40 §) bestämmer nämnden tid och
plats för sina möten. Förvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för 2019. För att
underlätta planeringen föreslår förvaltningen att nämnden även fastställer tid och plats för
arbetsutskottets möten.
De tider som föreslås är preliminära för att underlätta för ledamöters och tjänstepersoners
planering. Det slutgiltiga fastställandet kommer att beslutas av nämnden i nästa mandatperiod
på det konstituerande mötet i januari 2019.
Under mötet föreslår förvaltningen att mötestider för AU och nämnd i maj samt nämnd i
september justeras till 14/5, 23/5 respektive 24/9 för att passa med de
kommungemensamma preliminära tiderna för budgetuppföljning.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att preliminärt fastställa justerade mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Preliminära mötestider för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och dess utskott 2019
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§

103

Inkomna, upprättade och utgående skrivelser under perioden 2018-09-15 2018-11-19

HVO-2018-2668
Sammanfattning

Inkomna skrivelser till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden under perioden 2018-09-15 –
2018-11-19 redovisas i tjänsteskrivelsen
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Inkomna, upprättade och utgående skrivelser
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§

104

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-09-15 - 2018-11-19

HVO-2018-2818
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (KL 2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att
fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett
utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation redovisas till nämnden.
Samtliga beslut redovisas digitalt, och de finns tillgängliga på förvaltningen inför
sammanträdet
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-11-28 Delegerade beslut 2018-09-15 - 2018-11-19
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§

105

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar nämnden om nedanstående:








Beslut

Planeringen för 2019 för förvaltningen görs under rådande förutsättningar, dvs. att en
slutgiltig budget för kommunen inte kommer att beslutas förrän den 20 december.
Arbetet är viktigt för att förbereda för att den nya nämnden snabbt ska kunna fatta
beslut om en nämndsbudget under januari 2019.
Medarbetarenkätens resultat är ett bra resultat utifrån att de flesta avdelningar
genomgått omorganisationer under året. I de sektioner/enheter där resultatet är lägre
kommer insatser att sättas in.
Avtalet med leverantören för förvaltningens digitala lås och nycklar kommer på
nämndsmötet i december föreslås att sägas upp. Bland annat för att leverantören inte
kan leverera enligt avtal. Detta kommer att förskjuta arbetet med nyckelfri hemtjänst.
Tidsplanen för införande av social dokumentation ligger däremot kvar och planen är
att påbörja införande under våren 2019.
Ny HR-chef, Ann-Kristin Blomberg, är rekryterad och börjar den 4 mars. Hon
kommer senast från vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun.
Rekrytering pågår även för chefstjänsten för förvaltningens enhet för digitalisering
och välfärdsteknik eftersom nuvarande chef Åke Härstedt går i pension under våren
2019.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.

