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§

15

Nämndsbudget 2019

HVO-2019-104
Sammanfattning

Nämndsbudgeten innehåller plan för verksamheten och budget för 2019. Budgeten kommer
att kompletteras genom beslut om mål och indikatorer för uppföljning av målen på
nämndens möte i mars.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Nämndsbudget 2019 för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden.
Beslutsgång

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till Nämndsbudget 2019 till förmån
för Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg:
1. Sidan 3, rad 5: ändring från "Resurserna ska bland annat användas till att minska
antalet delade turer..." till "Resurserna ska bland annat användas till att ta bort delade
turer..." samt sidan 10, 3 stycket, 3 raden: ändring från "I projektet ingår även att
minska andelen timavlönade timmar och delade turer" till "I projektet ingår även att
minska andelen timavlönade timmar och ta bort delade turer"
2. Sidan 7 under rubriken Trygghetsboende: tillägget "Förvaltningen ska starta och förstärka
samarbete med MKB för att få fler trygghetsboenden i flera områden i Malmö
kopplade till fler mötesplatser. Dessa trygghetsboenden ska vara tillgängliga även för
hyresgäster med låga inkomster/pensioner".
John Roslund (M) yrkar med instämmande av Kay Wictorin (C) avslag på arbetsutskottets
förslag till Nämndsbudget 2019 till förmån för Moderaternas och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag i kommunfullmäktige.
John Roslund (M) och Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag på Birgitta Ehlins (V) bifallsförslag
med ändringar och tillägg.
Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut: Ilvars Hanssons (SD) avslagsyrkande,
Birgitta Ehlins (V) bifallsyrkande med ändringar och tillägg, John Roslunds (M)
avslagsyrkande och arbetsutskottets förslag till Nämndsbudget 2019. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
Nämndsbudget 2019.
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Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Nämndsbudget 2019
Arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019

Paragrafen är justerad

Bilaga 1

Reservation § 15
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-01-31
Ärende 2: Nämndsbudget 2019

Moderaterna och centerpartiet med instämmande från kristdemokraterna reserverar sig till
förmån för den budget som är lagd i Malmö kommunfullmäktige av moderater och
centerpartister, som vi menar hade gett bättre service och större valfrihet för våra äldre
medborgare.
Då vi ej fick igenom vårt yrkande anförde vi reservation.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Roger Parmstrand (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande av
Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M) Torsten Elofsson (KD) Ewa Lagerbeck (C)
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Bilaga 2

Reservation
angående nämndsbudget 2019 HVON
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet hade två yrkanden angående nämndsbudgeten 2019:
1. sid.3 rad 5: ”Resurserna skall bland annat användas till att ta bort delade turer, likaså sid. 10.
2. sid. 7 ”Trygghetsboende” stycke 5 – tillägg: ”Förvaltningen skall starta och förstärka
samarbete med MKB för att få fler trygghetsboenden i flera områden i Malmö kopplade till
fler mötesplatser. Dessa trygghetsboenden skall vara tillgängliga även för hyresgäster med
låga inkomster/pensioner.”
Inget av yrkandena gick igenom och detta reserverar vi oss emot. Vi har i åratal krävt att de delade
turerna tas bort helt och hållet och tror absolut inte att de uppskattas av någon i personalen! Fler
trygghetsboenden har vi också krävt i ett antal år. Två lägenheter i Lekatten räcker inte för att täcka
det stora behovet av ”mellanboenden” för alla de som inte är i behov av särskilt boende och som
känner sig ensamma och /eller har låga inkomster. Under rubriken ”Avdelningen för hälsa och
förebyggande” framkommer att man i samarbete med MKB vill öppna fler mötesplatser – vi anser
att dessa skall vara kopplade till trygghetsboenden.
Alltsedan omorganisationen till facknämnder har ekonomin varit knapp men gått ihop med nöd och
näppe inom HVON. Detta har också Vänsterpartiet påpekat i särskilda yttranden och reservationer. I
denna budget är det snålare än någonsin då det inte är säkert att det blir något statsbidrag på
53000tkr per år som nämnden fått under 2017 och 2018. Inte heller vet vi om kommunen kommer
att tillföra något! Detta upprepas gång på gång i budgetskrivningen ”om nämnden inte erhåller
statsbidrag eller kommunbidrag på 53000tkr för ökad bemanning krävs åtgärder i verksamheten
med motsvarande kostnadsminskning” Med andra ord: nedskärningar som rör personalen! Detta är
ytterst allvarligt och kommer naturligtvis att påverka personalen i form av ökad stress och
sjukskrivningar och självklart också brukarnas välmående. Vi anser naturligtvis att Vänsterpartiets
budget borde ha använts istället för som nu oroas över blivande nedskärningar.
En del i budgeten är dock positivt, t.ex. Kontinuitetsprojektet Malmömodellen som ursprungligen
initierades av Vänsterpartiets motion om Skönsmomodellen. Vi ser fram emot utvärderingen av
detta projekt och undrar redan nu vad som händer sedan. Projeketet bygger ju bl.a. på att öka
medarbetarnas inflytande vilket vi ser som ytterst angeläget!
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson

Bilaga 3
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Uppföljning 3 av intern kontroll 2018

HVO-2018-3259
Sammanfattning

Rapporten beskriver resultatet av det sammantagna arbetet med internkontroll under 2018
utifrån nämndens beslutade intern kontrollplan. Flera delar i rapporten har vid två tidigare
tillfällen rapporterats och beslutats om av nämnden – dessa är markerade med grått, medan
de delar som är nya ligger i svart text. Bilagt finns också en bedömning av nämndens interna
kontrollarbete utifrån en för kommunen gemensam mall.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 över intern
kontroll 2018.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Uppföljning 3 av intern kontroll 2018
Uppföljning 3 av intern kontroll 2018
Bilaga 1, Bedömning av intern kontroll-arbetet utifrån kommungemensamma
kriterier

Paragrafen är justerad
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Intern kontrollplan 2019

HVO-2018-3257
Sammanfattning

Intern kontroll innebär att nämnden har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket
bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger
förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos
Malmöbor och andra intressenter. Denna plan för internkontrollarbetet inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden beskriver åtgärder och granskningar som bedömts vara ändamålsenliga
i förhållande till genomförd riskanalys. Varje avdelning samt förvaltningens ledningsgrupp har
genomfört riskanalyser utifrån det ansvar och den verksamhet som de har. Riskanalysen
biläggs som information till nämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Intern kontrollplan 2019 för hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Intern kontrollplan 2019
Intern kontrollplan 2019
Riskanalys 2019

Paragrafen är justerad
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Hyresavtal, Storgatan 20, myndighetsavdelningen, ledning och
stabsfunktioner

HVO-2018-3142
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna hyresavtal inom
fastigheten Elefanten 40 på Storgatan 20 för att samlokalisera avdelningen för myndighet,
bemanningsenheten och stabsfunktioner och ledningar i förvaltningen. Avtalet föreslås löpa
under perioden 2019-11-01 – 2029-10-31 med en årlig hyreskostnad om 16 036 800 kronor.
Under perioden 2019-11-01 – 2024-10-31 utgår hyresrabatt med totalt 6 000 000 kronor
(1 200 000 kronor per år). Hyran kommer att hanteras inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens budgetram.
LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att
godkänna förslaget till hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för
kontorslokaler inom fastigheten Elefanten 40, Storgatan 20.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet för kontorslokaler inom fastigheten Elefanten 40.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör att, efter
tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet med Wihlborgs Gallerian
AB.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Hyresavtal Storgatan 20
Förslag på hyresavtal Storgatan 20
Yttrande från LiMa
Karta Storgatan 20

Paragrafen är justerad
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19

Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler hemtjänst samt kontor
hälso- och sjukvårdspersonal

HVO-2018-3033
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna hyresavtal inom
fastigheten Malmö Erikslust 10 på Erikslustvägen 17-21 för att samlokalisera
hemtjänstgrupper samt HSL- och rehabpersonal. Avtalet föreslås löpa under perioden 201907-01 – 2026-06-30 med en årlig hyreskostnad om 4 256 980 kronor. Driftskostnader
gällande el, värme, vatten, kyla och ventilation tillkommer med cirka 285 000 kronor. Under 7
år tillkommer en tilläggshyra på totalt 4 166 150 kronor. Hyran kommer att hanteras inom
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budgetram.
LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård och omsorgsnämnden att
godkänna förslaget till hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för
kontorslokaler inom fastigheten Malmö Erikslust 10, Erikslustvägen 17-21.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet för kontorslokaler inom fastigheten Malmö Erikslust 10.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör att, efter
tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet med Lykke Munk m.fl
genom Förvaltnings AB Stadsbostäder.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Hyresavtal Erikslustvägen 17-21
Förslag till hyresavtal Erikslustvägen 17-21
Yttrande från LiMa
Karta Erikslustvägen 17-21

Paragrafen är justerad
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20

Kvalitets- och avtalsuppföljning 2018 Solliden

HVO-2018-2470
Sammanfattning

Annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning av Solliden genomfördes den 31 oktober 2018.
Ytterligare uppföljningstillfällen har genomförts i verksamheten tidigare under 2018.
Uppföljningarnas resultat presenteras i aktuell rapport. Begärda åtgärds- och handlingsplaner
relaterade till resultaten har genomförts, följts upp och bedömts uppfylla avtalskrav.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten om kvalitets- och
avtalsuppföljning för Solliden 2018.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2018
Rapport Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2018
Bilaga 1, Sammanfattad beskrivning av systematiskt kvalitetsarbete och
kvalitetsangivelser i ramavtalet specifika för verksamheten

Paragrafen är justerad
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Redovisning av beviljade medel för insatser inom demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter

HVO-2017-1117
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 29 november 2017 (§ 93) om att ansöka
om medel från utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter för att hbtqcertifiera mötesplatser för äldre. Utskottet beviljade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
125 000 kronor för att täcka kostnaderna för arbetet med hbtq-certifiering.
Nu begär stadskontoret en redovisning av hur medlen använts i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av beviljade medel för
hbtq-certifiering av nämndens mötesplatser för äldre.
Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 4.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Redovisning av beviljade medel
Redovisning av medel beviljade till insatser för hbtq-certifiering
Bilaga 1, HBTQ-certifikat mötesplatser för äldre

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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§

22

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2018-12-10 2019-01-23

HVO-2018-3365
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2018-12-10 – 2019-01-23 redovisas i tjänsteskrivelsen.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2018-12-10 – 2019-01-23.
Beslutsunderlag


















Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2018-12-10 - 2019-01-23
Överklagan av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut om fastställande av
nämndens arbetsformer och inrättande av arbetsutskott, HVO-2017-255
Inbjudan Malmöpanelen våren 2019, HVO-2018-3360
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Malmö stad från
2019, HVO-2018-3439
Val till och avsägelse från förtroendemannauppdrag december 2018, HVO-2019226
Ändring av Malmö stads arvodesregler för förtroendevalda från och med 1 januari
2019, HVO-2019-227
Fastställande av nämndsorganisation samt antalet ledamöter och ersättare i
nämnderna från och med 1 januari 2019, HVO-2019-228
Tidplan för budget och uppföljning 2019, HVO-2019-230
Revidering av Malmö stads budget 2019 med plan för åren 2020-2024, HVO-2019229
Fördelning av statliga medel som avser finskt förvaltningsområde 2019, HVO2019-320
Kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden för dietistverksamheten, HVO-2018-2512
Yttrande, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid enheten för ordinärt boende Bulltofta,
HVO-2018-2718
Utredning och handlingsplan, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid enheten för ordinärt
boende Bulltofta, HVO-2018-3302
Yttrande, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
särskilda boende Rönnbäret, HVO-2018-3219
Redovisning av internationellt arbete 2018, HVO-2018-3321
Protokoll HVONAU 2019-01-22
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Protokoll förvaltningsrådet 2019-01-23

Paragrafen är justerad
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§

23

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23

HVO-2018-3441
Sammanfattning

Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta
beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens
delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska
redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut fattade under perioden
2018-12-10 - 2019-01-23.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2018-12-10 – 2019-01-23.
Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23
Delegerade biståndsbeslut december 2018

Paragrafen är justerad
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§

24

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om att den upphandling av arbetskläder och
cirkulationstvätt som genomförts under hösten 2018 inom kort kommer att avslutas genom
ett tilldelningsbeslut. Därefter har eventuella aktörer 10 dagar på sig att överpröva beslutet
innan avtal kan skrivas på.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningsdirektörens information.
Paragrafen är justerad

