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Eva Lindholm (L)
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Christina Gröhn (M)
Torsten Elofsson (KD)
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Eva Hallén (SD)
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Övriga deltagare

Gisela Gréen, Förvaltningsdirektör
Tilde Tibblin, Nämndsekreterare
Helen Martinsson, Avdelningschef särskilt boende
Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef hälsa och förebyggande
Åsa Ollerstam Lundh, Avdelningschef ordinärt boende
Åsa Jensen, Avdelningschef myndighet
Annika Rausin, Ekonomichef
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef
Anne Wolf, Avdelningschef strategisk utveckling
Margareta Karlsson, Enhetschef hälsa och förebyggande
Carina Hart, Förvaltningscontroller
Sara Negrén, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ulrika Bergh Ridefjord, Socialt ansvarig samordnare
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Lina Hultin, Planeringssekreterare hälsa och förebyggande
Malin Björk, Utvecklingssekreterare strategisk utveckling
Ingegerd Kling, Stadsjurist
Susanne Fridell, Personalföreträdare Kommunal/LO
Ann Hedman, Personalföreträdare Fysioterapeuterna/SACO
Jacqueline Mkada, Personalföreträdare Vårdförbundet/TCO
Eventuellt förhinder anmäls snarast till Tilde Tibblin, 040-344932, tilde.tibblin@malmo.se
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1.

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser John Roslund (M) att justera protokollet
den 3 april 2019.

2.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med utveckling av
demensvård i ordinärt boende

Sammanfattning

Avdelningschef Åsa Ollerstam Lundh informerar om förvaltningens arbete med utvecklingen
av demensvård inom ordinärt boende.
På området har två nämndinitiativ inkommit genom rätten att enligt 4 kap. 20 §
kommunallagen väcka ärenden i nämnden.
Moderaterna och Centerpartiet föreslår i ett nämndinitiativ att nämnden beslutar att ge hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta upp ytterligare två demensteam för att
täcka hela Malmö stad och garantera att det finns demenskompetens jämt fördelat i hela
Malmö.
Vänsterpartiet föreslår i ett nämndinitiativ att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska få i
uppdrag att avbryta avvecklingen av demensteamen och att ge i uppdrag till förvaltningen att
ta fram förslag till nämnden på en plan och strategi för demensvård i ordinärt boende av hög
klass och med hög kontinuitet. I initiativet framgår att planen ska utgå från den nationella
strategin för demenssjukdom och svara på ett antal frågor. Vidare föreslår Vänsterpartiet att
förvaltningen ska involvera demensteamen och annan personal som arbetar med personer
med demenssjukdom i arbetet med planen och att förvaltningen ska beräkna de ekonomiska
konsekvenserna för genomförandet av planen och att använda beräkningen i kommande
budgetskrivelse.
Beslutsunderlag



3.

Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet
Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022

HVO-2019-325
Sammanfattning

Plan för arbetet med mänskliga rättigheter bygger på gällande lagstiftning, internationella
överenskommelser, kommunfullmäktigemål och andra övergripande styrdokument i Malmö
stad. Syftet med planen är att samla arbetet inom olika rättighetsområden i ett gemensamt
dokument för att tydliggöra förvaltningens arbete med att främja lika rättigheter och
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möjligheter och motverka diskriminering. Planen innehåller en introduktion till berörda
områden inom mänskliga rättighetsområdet samt de prioriterade inriktningar som respektive
avdelning har identifierat som utvecklingsområden utifrån behov och förutsättningar.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Plan för
arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022.
Beslutsunderlag




4.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 MR-plan 2019-2022
Förvaltningens förslag till Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
Nämndsbudget 2019

HVO-2019-104
Sammanfattning

Nämndsbudgeten ska beslutas av nämnden för andra gången. Första delen med den
ekonomiska budgeten och med planering för verksamheten antogs i januari 2019. Denna
gång är nämndsbudgeten kompletterad med nämndsmål och indikatorer, med vilka
nämndsmålen följs upp, samt med information om förvaltningens åtaganden.
I avsnittet Plan för verksamheten har sedan nämndens beslut i januari 2019 (§ 15), förutom en
förändrad disposition, gjorts tillägg under rubrikerna Ekonomiavdelningen och
Kommunikationsavdelningen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och
målindikatorer i nämndsbudget 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om förvaltningens
åtaganden i nämndsbudget 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner tilläggen under rubrikerna
Ekonomiavdelningen och Kommunikationsavdelningen i avsnittet Plan för verksamheten.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Nämndsbudget 2019 med mål
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2019 med mål och målindikatorer version
2
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
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5.

Tilläggsbudget 2019

HVO-2019-369
Sammanfattning

Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunstyrelsen,
kommunbidraget ökats med 1 312 tkr med anledning av dietistverksamhetens överflyttning.
Nämnden behöver därför fastställa nya ramar för nämndsbudget 2019.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer nya ramar för nämndsbudget 2019 till
3 082 303 000 kronor.
Beslutsunderlag



6.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Tilläggsbudget 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med avvikelser, klagomål
och synpunkter

Sammanfattning

Socialt ansvarig samordnare Ulrika Bergh Ridefjord och medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sara Negrén informerar om förvaltningens arbete med avvikelser, klagomål och synpunkter.
7.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018

HVO-2019-207
Sammanfattning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I samma
föreskrifter anges även allmänna råd om upprättande av årlig kvalitetsberättelse av vilken det
ska framgå hur kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska också, enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen
(2010:659), senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Dessa två berättelser
har dokumenterats i en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden, men är uppdelad per verksamhetsavdelning, totalt fyra stycken.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2018.
Beslutsunderlag







8.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för särskilt boende
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för ordinärt boende
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för myndighet
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för hälsa och
förebyggande
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
Riktlinjer för direktupphandling

HVO-2019-571
Sammanfattning

Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlade myndigheter och har ansvar för de inköp
som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet
och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för
direktupphandling. Kravet på riktlinjer har bland annat som syfte att de upphandlande
myndigheterna ska tillämpa ett strategiskt förhållningssätt samt tillvarata konkurrensen även
vid direktupphandlingar. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på riktlinjer för
direktupphandling i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Riktlinjer för direktupphandling från och med
den 1 april 2019.
Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Riktlinjer för direktupphandling
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för direktupphandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
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HVO-2019-224
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att Malmö stad
ska söka medlemskap i Världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO)
nätverk för äldrevänliga städer. Ett medlemskap i nätverket är kostnadsfritt men innebär att
medlemmarna förpliktigas att arbeta mot en mer äldrevänlig stad. Detta görs enligt ett
gemensamt sätt för samtliga medlemsstäder och består av 4 steg: Engagera och förstå, Planera,
Agera och Mäta. WHO har identifierat åtta tematiska områden för en äldrevänlig stad:
utomhusmiljöer, parker och byggnader, transport och mobilitet, boende och bostäder, social
delaktighet, respekt och social tillhörighet, medborgardeltagande och sysselsättning,
kommunikation och information samt samhällsstöd och bra hälso- och sjukvårdstjänster.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att ett arbete för att göra Malmö mer
äldrevänligt är av godo men att medlemskap i nätverket inte nödvändigtvis är det mest
ändamålsenliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet i frågan. Dessutom pågår andra arbeten
kring Agenda 2030 och integrering i Malmö stads styrsystem som påverkar arbetet på bl.a.
detta område. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk
för äldrevänliga städer.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag





10.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Motion från Kay Wictorin (C) om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-02-13 2019-03-20

HVO-2019-479
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-02-13 – 2019-03-20 redovisas i tjänsteskrivelsen.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-02-13 – 2019-03-20.
Beslutsunderlag














11.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-02-13 - 2019-03-20
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för god
man, HVO-2018-402
Årsredovisning 2018 för finskt förvaltningsområde, HVO-2019-682
Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler hemtjänst samt kontor hälso- och
sjukvårdspersonal, HVO-2018-3033
Hyresavtal, Storgatan 20, myndighetsavdelningen, ledning och stabsfunktioner,
HVO-2018-3142
Riktlinje för anställning i Malmö stad, HVO-2019-721
Centrala pensionärsrådets protokoll 2019-02-21
Tidplan för budget och uppföljning 2019, HVO-2019-230
Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens specialistsjuksköterska - ny
roll, nya möjligheter (SOU 2018:77), HVO-2018-3510
Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter, HVO-2018-3004
Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner
och kommuner under våren
Rapport till revisionen om domar som gått hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
emot, förelägganden, kritik från myndigheter med mera under perioden 2018-07-01
- 2018-12-31, HVO-2019-339
Uppföljning av fördjupad granskning av läkemedelshantering, HVO-2017, 1333
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-02-13 - 2019-03-20

HVO-2019-539
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
2019-02-13 - 2019-03-20.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-02-13 – 2019-03-20.
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Beslutsunderlag




12.

Redovisning av delegerade beslut 2019-02-13 - 2019-03-20
Delegerade biståndsbeslut februari 2019
Beslut missförhållande, ordinärt boende Mellanheden, HVO-2019-494
Utbildning i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen

Sammanfattning

Stadsjurist Ingegerd Kling håller utbildning om hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen klockan 13.00.
13.

Muntlig information om förändringar inom avlösning och ledsagning

Sammanfattning

Enhetschef Margareta Karlsson på avdelningen för hälsa och förebyggande informerar
muntligen om kommande förändringar inom förvaltningens avlösnings- och
ledsagningsverksamhet.
14.

Förvaltningsdirektören informerar

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningsdirektörens information.

