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§

53

Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022

HVO-2019-325
Sammanfattning

Förslag till plan för mänskliga rättigheter 2019–2022 behandlades på nämndens sammanträde
den 28 mars och återremitterades planen till förvaltningen för att bearbeta önskemål om att
funktionsnedsattas rättigheter prioriteras. Personer med funktionsnedsättning är i egenskap
av nämndens målgrupp alltid en prioriterad grupp. Tillgänglighet och funktionsvariationer är
områden som ryms inom befintliga inriktningar i planen vilket förtydligas. Planen har också
kompletterats med ytterligare inriktningar.
Beslut

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






Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 MR-plan 2019-2022
Förvaltningens förslag till plan för mänskliga rättigheter 2019-2022 efter återremiss
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-03-28 om återremiss
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16
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§

54

Inrättande av äldreombudsman och rådgivande funktion för hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens målgrupper samt anhöriga

HVO-2019-197
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag i budget 2019 att inrätta en
äldreombudsman. Därtill beslutade kommunfullmäktige i september 2018 att ge hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden i uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för nämndens målgrupper
samt anhöriga/närstående. Nämnden får ansvar för att formulera den rådgivande funktionens
uppdrag utifrån det övergripande uppdrag som beskrivs i ärendet till kommunfullmäktige
samt ta ställning till benämning av den rådgivande funktionen och lämplig organisatorisk
placering. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås inrätta funktionen seniorrådgivare från
och med 1 maj 2019. I det övergripande uppdraget bör det ingå att utifrån individens behov
ge råd, stöd och vägledning i frågor som berör den enskildes livssituation samt ge hjälp och
stöd i att framföra synpunkter och klagomål. Seniorrådgivaren bör tillika verka som
äldreombudsman vid kontakter och samverkan med övriga nämnder och dess verksamheter
samt externa aktörer som rör målgruppen äldre människor. Syftet är att bidra till att öka
kunskapen om äldre Malmöbors situation samt behov, som bland annat framkommer i den
rådgivande funktionens kontakter med enskilda och dess anhöriga.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inrättar funktionen seniorrådgivare tillika
äldreombudsman från och med 1 maj 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att fastställa organisatorisk placering för seniorrådgivaren.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Yrkanden

John Roslund (M), med instämmande av Kay Wictorin (C), yrkar:




att benämningen enbart ska vara äldreombudsman i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut
att förvaltningen återkommer med förslag på en tydlig instruktion över vad som
förväntas av äldreombudsmannen
att äldreombudsmannen ska verka självständigt under nämnden.
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Ordförande Anders Rubin (S) yrkar avslag på Roslunds (M) yrkanden.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Roslunds (M)
och Wictorins (C) ändringsförslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Roslunds (M) och Wictorins (C) förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja
Nej
Avstår
Anders Rubin (S), ordförande
X
Caroline Öwall (L), vice ordförande
X
John Roslund (M), andre vice ordförande
X
Tove Granditsky Svenson (S)
X
Martin Hjort (S)
X
Nancy Castillo (S)
X
Marie Engqvist Ridell (MP)
X
Birgitta Ehlin (V)
X
Ragnhild Ståleker (M)
X
Kay Wictorin (C)
X
Ilvars Hansson (SD)
X
Sonja Jernström (M)
X
Eva Hallén (SD)
X
Resultat
7
6

Beslutet skickas till

Servicenämnden
Malmö centrala pensionärsråd
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Inrättande av äldreombudsman och
rådgivande funktion
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16

Bilaga 1
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Reservation § 54
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Inrättande av äldreombudsman och rådgivande funktion för hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens målgrupper samt anhöriga
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater ställer oss frågande till varför man väljer att kalla
funktionen för både äldreombudsman och seniorrådgivare. Vi menar att det skapar en otydlighet.
Vidare menar vi att instruktionerna för vad en äldreombudsman skall ha som arbetsuppgift är på tok för
vagt uttryckta.
Slutligen menar vi att det finns en viktig poäng med att en äldreombudsman skall ligga under nämnden
och inte under förvaltningen för att kunna verka självständigt.
Med ovanstående motivering yrkar vi:
Att benämningen skall vara äldreombudsman i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Att förvaltningen återkommer med förslag på en tydlig instruktion över vad som förväntas av
äldreombudsmannen.
Att äldreombudsmannen skall verka självständigt under nämnden.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 2

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Ärende 03. HVO-2019-197
Inrättande av äldreombudsman och rådgivande funktion för hälsa-vård- och
omsorgsnämndens målgrupper samt anhöriga
Vi Sverigedemokrater har avsatt medel till funktionen äldreombudsman i vår budget och
ser positivt på att funktionen nu skall införas i Malmö stad.
En utvidgning av funktionen till att även omfatta rådgivning till målgruppen de äldre samt
deras respektive anhöriga/närstående ser vi också positivt på men det ser oklart ut om
denna ombudsman får en fristående funktion eftersom det synes vara en otydlighet mellan
funktionen som ombudsman och funktionen som seniorrådgivare.
Otydligheten gör att risken finns att de som skall servas av tjänsten upplever tjänsten som
ännu ett verktyg från den styrande tjänstegivaren/politikernas sida att påverka mottagaren
av tjänsten i en riktning som denne inte tänkt sig och därigenom riskerar funktionens goda
effekter att utebli.
Vi yrkar att benämningen Äldreombudsman skall ligga fast såsom Kommunfullmäktige
beslutat om.
Vi yrkar att det upprättas en tydlig arbetsinstruktion avseende vad som skall utföras av
äldreombudsmannen.
Vi yrkar också på att Äldreombudsmannen skall ha en fri självständig roll under nämndens
överinseende.
Eftersom våra synpunkter inte beaktades ser vi ingen annan lösning än att reservera oss
mot liggande förslag.

Ilvars Hansson (SD)

Eva Hallén (SD)
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§

55

Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

HVO-2019-1034
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att på nytt teckna omförhandlat
hyresavtal inom fastigheten Basunen 3 på Erikslustvägen 15. Avtalet föreslås löpa under
perioden 2019-06-01 – 2029-05-31 med en årlig hyreskostnad om 4 449 800 kronor.
Hyresrabatt utgår med 1 000 000 kr verksamhetsår 1, 500 000 kr verksamhetsår 2 och
200 000 kr verksamhetsår 3. Driftskostnader ingår i hyran. Tillägg på hyran de första tio åren
med 338 000 kronor vilket avser verksamhetsanpassningar. 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 återremitterar förslag till hyresavtal för särskilda
boendet Basunen till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för omförhandling av
avtalet.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Ajournering

Nämndens sammanträde ajourneras klockan 10.09 - 10.32.
Återremiss

Ordförande föreslår att hyresavtalet återremitteras till förvaltningen för omförhandling.
Nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Hyresavtal Basunen
Förslag till hyresavtal
Yttrande från LiMa
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16

Bilaga 3
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Särskilt yttrande § 55
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi kan konstatera att Malmö stad som rimligtvis med sin storlek borde kunna förhandla fram
förmånliga hyresavtal gör precis tvärtom.
Föreliggande ärende var en omförhandling för ett befintligt särskilt boende där framförhandlat resultat
motsvarar samma kostnad som vad en nybyggnation kostar eller 1900kr/kvm. Det motsvarade en
hyreshöjning på hela 90 %. Den styrande minoriteten var beredd att köpa av LiMa framförhandlat
hyresförslag och därmed medverka till att trissa upp lokalhyrorna på Erikslust. Att just Malmö stad
medverkar till att trissa upp hyror för lokala egna företagare i området är direkt upprörande. Att den
styrande minoriteten sedan i olika sammanhang framför att det är viktigt att pressa ned
byggkostnaderna för att skapa bostäder med billiga hyror, samtidigt som man sedan medverkar till att
trissa upp hyror i redan befintliga fastigheter är närmast hyckleri.
Nu blev man tvingad att återremittera ärendet då MP, V och SD tillsammans med oss var beredda att
yrka avslag på hyresärendet. Vi ser framemot att se hur hyreskontraktet ser ut när det kommer tillbaka.
Skulle det se likadant ut så tvekar vi inte på att yrka avslag igen, för våra skattemedel skall gå till skola,
vård och omsorg och inte till framförhandlat dåliga höga hyror.
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Ärende 04. HVO-2019-1034
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi Sverigedemokrater presenterade ekonomiska beräkningar för nämnden som visade helt
orimliga avkastningar på investerat kapital.
Lima, vår fastighetskonsult, har enligt vårt synsätt inte uttömt de möjligheter som finns till
att få ner kostnaderna för förvaltningen.
I de siffror som presenterades ligger en hyreshöjning på 90 %. Årshyran skulle bli
4,449800 Miljoner. Vid en räntenivå på 2 %, skulle kapitalet som förräntas, uppgå till drygt
222 miljoner kronor. Eftersom hyreshöjningen är 90 % så skulle ursprungskapitalet enligt
vår kalkyl ha varit 116 miljoner kronor i fastighetsvärde. Vi ser alltså en värdeökning med
106 miljoner kronor.
Låt oss titta lite på vad det kostar att renovera 32 lägenheter.
En inte orimlig helrenoveringskostnad ligger kring 300.000 kr per lägenhet detta gör på
totalen 9,6 miljoner kronor i investeringskostnad.
Dessa 9,6 miljoner genererar alltså en värdestegring över en natt på 106 miljoner. Med
andra ord så är investeringen återbetald efter 2,16 år och man har nu en fastighet med ett
avsevärt högre värde.
Påverkan på omkringliggande fastigheter riskerar också att bli påtaglig vilket i
förlängningen påverkar vår gemensamma ekonomi.
Ett sätt att få ner hyreskostnaderna skulle kunna vara att förvaltningen själv gör ett avtal
om renovering med egna medel.
Vi ser med glädje på att de styrande insett problematiken genom att återremittera ärendet
för ytterligare utredning.

Ilvars Hansson (SD)

Eva Hallén (SD
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§

56

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad
2019-05-01

HVO-2019-690
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4, 2017-05-02).
I föreslagen revidering föreslår förvaltningen följande mindre förändringar:





Tillägg av avsnittet revideringshistorik.
Ändring av delegat i punkt 3.1 med anledning av att avgiftshandläggarna bytt
befattning från assistent till administratör.
Tillägg av beslut om att bevilja drivmedelskort, delegerat till sektionschef (punkt 8.4).
Tydliggörande att återrapportering av beslut kring direktupphandling ska ske vid köp
över 10 000 kronor med anledning av nämndens nyligen beslutade riktlinjer för
direktupphandling (punkt 10.3).

Dessutom föreslås ett tillägg av ”Ansökan om ersättning enligt förordningen (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar” delegerat till handläggare på
Integrationscenter på arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Detta kan i hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens fall exempelvis röra sig om ersättning för hemtjänst eller särskilt
boende för de personer som omfattas av förordningen. Inom Malmö stad är det dock ASF
som hanterar ersättningskraven, och lämnar de uppgifter som krävs till Migrationsverket
enligt aktuell förordning och därför föreslås tillägget i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
delegationsordning i punkt 8.16. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering
av delegationsordning med röd text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad
delegationsordning (§ 29, 2019-02-20).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden från och med den 1 maj 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Revidering delegationsordningen fr.o.m. 201905-01
Förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning fr.o.m. 2019-05-01
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16
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§

57

Revidering av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arkivredovisning

HVO-2019-1461
Sammanfattning

I ärendet föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta om en revidering av nämndens
arkivredovisning. Revideringen innebär att det blir tillåtet att gallra handlingar på papper efter
att de skannats in till Lifecare-Procapita, som är hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhetssystem för att dokumentera uppgifter om brukare och patienter.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringen av Arkivredovisning från
och med den 1 maj 2019.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Revidering av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arkivredovisning
Arkivredovisning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 1.1
Stadsarkivariens beslut om gallring efter skanning
Stadsarkivariens beslut om gallring av två handlingstyper
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16
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§

58

Remiss från Utbildningsdepartementet om Att förstå och bli förstådd – ett
reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

HVO-2019-685
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått utredningen Att förstå och bli förstådd – ett reformerat
regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) på remiss. Utredningen innehåller bland annat
förslag om tolkutbildning, auktorisationskrav, en ny tolklag, förbud om barntolkning och
arbete med terminologi. I sammanhanget har förvaltningen tagit reda på fakta kring
förvaltningens användande av tolktjänster, under 2018 har hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen fakturerats för tolktjänster om cirka 560 000 kronor exklusive moms
(utgör cirka 2,7 % av Malmö stads totala inköp av tolktjänster 2018). Cirka 200 000 kronor av
summan omfattar teckenspråkstolk.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens ställer sig i stort positiv till de förslag i utredningen
som avser en ökad kvalitet och professionalisering av tolktjänster, men ser risker att
kostnaderna för tolktjänster kommer att öka och att det kan komma att råda brist på
auktoriserade tolkar framöver, särskilt inom mindre frekventa språk.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Remiss från Utbildningsdepartementet om Att
förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU
2018:83)
Förvaltningens förslag till yttrande
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU
2018:83)
Missiv
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-04-16

Bilaga 5
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Särskilt yttrande § 58
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Remiss från Utbildningsdepartementet om Att förstå och bli förstådd - ett
reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

Vi i den borgerliga oppositionen delar förvaltningens oro över att förslaget kan leda till
kostnadsökningar. Att endast 12% av tolkarna är auktoriserade är djupt bekymmersamt.
Rättssäkerheten får aldrig riskeras. Samtidigt är frågan hur länge man ska ha rätt till gratis tolkhjälp. I
dag finns människor som trots erbjudande om gratis språkträning ändå efter decennier inte lärt sig
kommunicera på svenska. Risken är uppenbar att gratis tolk i alla lägen riskerar att sänka motivationen
till att lära sig svenska. Dock vill vi för tydlighetens skull poängtera att fri tolk alltid skall utgå om man
har ett nedsatt hälsotillstånd och naturligtvis de nationella minoritetsspråken.
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-04-25
Ärende 07. HVO-2019-685
Remiss från Utbildningsdepartementet om Att förstå och bli förstådd-ett reformerat
regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83)
För oss Sverigedemokrater är det viktigt att kommunikationen mellan människormänniskor och mellan människor- myndigheter fungerar utan hinder.
Tolkfunktionen är en viktig faktor i denna process och skall givetvis vara så bra och
adekvat den bara kan vara.
Tolkar av olika former behövs då en person inte kan kommunicera på vårt nationella språk
eller har ett fysiskt handikapp.
Tidigare så var tolkbehovet begränsat och de tillgängliga tolkarna var att anse som ytterst
tillförlitliga och homogena i sina tolkningsuppdrag.
De senaste 20 årens stora massinvandring från många olika länder med olika språkbas
har urholkat tolkarnas kunskapsbas/nivå och därför är det ju viktigt att denna bas höjs upp
till önskvärd nivå.
Vi ser dock att det finns en fysisk begränsning för utvidgning av tolkfunktioner av rent
ekonomiska och personella skäl och ser gärna att man även tittar på om man kan införa
en bortre tidsgräns för när man har rätt till att på samhällets bekostnad få tillgång till
tolktjänst.
Vi har ju en fri SFI utbildning och inom en 2 årsperiod borde man, likt de som kom på 60och 70 talen, kunna lära sig svenska språket i tal och skrift.

Ilvars Hansson (SD)

Eva Hallén (SD
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§

59

Ändrad tid för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 29 augusti 2019

HVO-2019-1752
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställde den 10 januari 2019 (§ 2) mötestider för
nämnden under 2019. Mötet i augusti är planerat till den 29 augusti mellan 9-12.
Förvaltningen planerar för att detta möte ska ske i samband med verksamhetsbesök och
föreslår därför att tiden för mötet ändras till 8.30-16.30. Mötet kommer att hållas i annan
lokal än tidigare meddelad och program för dagen presenteras senare.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ändrar tiden för planerat sammanträde den 29
augusti till 8.30-16.30.
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60

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-03-21 2019-04-17

HVO-2019-1122
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-03-21 – 2019-04-17 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
2019-03-21 – 2019-04-17.
Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse HVON 2019-04-25 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-03-21 - 2019-04-17
Meddelandeblad om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Arbetsmiljöverkets tillsyn vid enheten för ordinärt boende Bulltofta, HVO-20182718
Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 4 2018, HVO-2019-198
Motion av Helena Nanne (M) angående meddelarfriheten i Malmö stad, HVO2018-403
Årsrapport 2018 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, HVO-2019-1602
Personalredovisning 2018, HVO-2019-1647
Sammanställning av kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2018, HVO2018-2543
Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2019
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats 2018, HVO2019-822
Yttrande om samverkan mellan sociala förvaltningar i Malmö, HVO-2019-1177
Rapport om ofrivillig ensamhet, HVO-2019-694
Protokoll Förvaltningsrådet 2019-04-17
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61

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-03-21 - 2019-04-17

HVO-2019-1401
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
2019-03-21 - 2019-04-17.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-03-21 – 2019-04-17.
Beslutsunderlag





Redovisning av delegerade beslut 2019-03-21 - 2019-04-17
Delegerade biståndsbeslut mars 2019
Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, Hylliehemmet, HVO-2019-743
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Utbildning i arbetsmiljöansvar

Sammanfattning

HR-konsult Kerstin Sloventa från förvaltningens HR-avdelning utbildar i förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar.
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63

Personalfakta hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2018

HVO-2019-1127
Sammanfattning

HR-controller Karin Lidén håller en muntlig dragning av innehållet i rapporten Personalfakta
2018.
Beslutsunderlag



Personalfakta 2018

21

§

64

Muntlig information inför Anhörigforum den 9 maj 2019

Sammanfattning

Enhetschef Jolanda van Vliet informerar om upplägget inför nämndens Anhörigforum den 9
maj 2019 klockan 17.30-20.00 på Dammfrigården, Korsörvägen 1.
Nästa Anhörigforum föreslås till den 23 oktober 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2018-08-30 Inrättande av anhörigforum
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-08-30
Presentation för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför anhörigforum

