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§

82

Justering av § 73-81 i protokoll från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den
23 maj 2019

Sammanfattning

Vid hälsa-, vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 maj 2019 deltog inte utsedd
justerare under samtliga paragrafer och därför behöver nämnden i sin helhet justera
paragraferna 73-81 i protokollet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragraferna 73-81 från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens sammanträde den 23 maj 2019.
Beslutsunderlag



Protokoll HVON 2019-05-23
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§

83

Muntlig information om "ett biståndsärendes gång" inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens myndighet

Sammanfattning

Sektionschef Annelie Priebe och utvecklingssekreterare Linda Arvidsson från avdelningen för
myndighet berättar om biståndsprocessen, "ett ärendes gång", inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
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§

84

Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

HVO-2019-1034
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna omförhandlat hyresavtal
inom fastigheten Basunen 3 på Erikslustvägen 15. Tillträdesdagen samt hyrestidens början är
bestämd till första månadsskiftet efter avtalets signering och hyrestiden löper till och med den
sista dagen i den kalendermånad som inträffar närmast efter en period om 10 år efter den dag
som fastställs som faktisk tillträdesdag. Årlig hyreskostnad uppgår till 4 098 500 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 godkänner förslag till hyresavtal för särskilt
boende Basunen inom fastigheten Basunen 3, Erikslustvägen 15.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet för särskilt boende Basunen inom fastigheten Basunen 3.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör eller dennes
ställföreträdare att, efter tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet
med Bertlands Fastigheter Basunen KB.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin
(C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Michel Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 2.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Hyresavtal Basunen
Förslag till hyresavtal Basunen 2019-06-13
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende: Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Genom att den samlade oppositionen bortsett från Miljöpartiet aktivt markerade mot ett
hyreskontrakt som låg i paritet med kostnaden för nybyggnation, sparade vi under en
tioårsperiod 3,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar som nu kan gå till fler händer i
skola, vård och omsorg. Vi värnar om skattebetalarnas pengar och ser samtidigt till att
kommunen inte driver upp hyrorna i vår stad. Vår förhoppning är att även styret bestående av
socialdemokrater och liberaler framöver har samma fokus.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende 05. HVO-2019-1034
Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
I skrivande stund har vi Sverigedemokrater precis varit delaktiga då vi räddat 3,5 miljoner
kronor åt skattebetalarna. Om vi inte hade satt ner foten mot det rödliberala styret i 2
omgångar så hade vi suttit i samma sits som Funktionsstödsförvaltningen gör idag d.v.s.
de får betala 150 kr mer per kvadratmeter och år för hyrd yta än vi skall göra nu.
I den reservation som de styrande lämnade in i samband med mötet den 23 maj, då deras
förslag föll i en omröstning, målar man upp rena skräckscenariet bl.a. att de boende skall
kastas ut på gatan.
(Se §66 i protokollet )
Man skriver att beslutet inte godkänna hyresavtalet är i högsta grad oroväckande.
Ja ordet oroväckande är användbart men då i samband med den roll som stadens egen
fastighetskonsult Lima har spelat då Lima har behandlat ärendet. Lima kunde inte ens få
ansvarig att närvara på det viktiga beslutsmötet.
Det finns anledning ifrågasätta Limas roll.
Hur har Lima hanterat tidigare ärenden? Hur många hyresmiljoner kan skattebetalarna ha
fått betala extra på grund av bristfälliga underlag? Det lär vi väl aldrig få veta.
Oroväckande är också att Miljöpartiet stöder den styrande minoriteten i full
samstämmighet i den gemensamma reservationen.
För Miljöpartiet betyder skattebetalarnas pengar väl inte så mycket om man kan få en
cykelbana och en förträngd genomfartsled i utbyte för att därigenom terrorisera bilisterna.
All heder åt Vänsterpartiet som i någon mån har insett att allt som glimmar inte är rött.
Med de fakta som framkom på dagens möte valde vi att godkänna hyresavtalet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av:

Eva Hallén (SD

samt

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande angående hyresavtal Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen.
Ärendet och turerna kring det särskilda boendet Basunen sätter ljus på frågan om kommunen bör ha
boenden i lokaler som man själv inte äger. Dels då marknadsvärdet för äldreboenden i dag tycks
ligga på samma nivå som nyproducerade boenden, dels då de boende blir gisslan om hyresvärden
vid omförhandling inte lämnar ett hyresförslag som kommunen finner rimligt. Turerna visar att
kommunen bör äga sina äldreboenden både av ekonomiska skäl och för att inte tvinga de boende att
flytta till annat äldreboende.
Då hyreskravet under processen sänkts väljer vi nu att säga ja till avtalet.

Malmö den 27 juni 2019
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

85

Muntlig information om utfallsprognos per den 31 maj 2019

Sammanfattning

Ekonomichef Annika Rausin informerar om nämndens utfallsprognos per den 31 maj 2019.
Prognosen visar ett nollresultat för helåret 2019 med undantag för 53 miljoner i uteblivna
stimulansmedel. Nämnden kommer dock att kompenseras för dessa medel.
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§

86

Borttagen på grund av sekretess

HVO-2018-1638
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§

87

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, reviderad 2019-07-01

HVO-2019-916
Sammanfattning

Socialstyrelsen har antagit föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är
gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.
Enligt Socialstyrelsen ska ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten.
Föreliggande förslag till kvalitetsledningssystem för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
innehåller revideringar och vissa omarbetningar i förhållande till föregående års
kvalitetsledningssystem. Dessa har främst gjorts mot bakgrund av förvaltningens utvecklade
och förändrade arbetssätt inom ett par områden samt till viss del utifrån förändrad
lagstiftning. I förslaget är ändringarna markerade med röd text.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderat Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete från och med den 1 juli 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Revidering av Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Förslag till reviderat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fr.o.m. 201907-01
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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§

88

Remiss om Modell för samordnad medborgardialog

HVO-2019-893
Sammanfattning

Samhällsplaneringsavdelningen vid stadskontoret har tillsammans med en arbetsgrupp tagit
fram ett förslag till modell för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått rapporten Uppdrag budget 2018:
Modeller för samordnad medborgardialog utskickat på remiss för att lämna synpunkter på
arbetsgruppens två förslag för framtida samordning av stadens arbete med medborgadialog.
Förslagen som presenteras är en organisering för utveckling och lärande samt
utbildningsinsatser för förtroendevalda och berörda tjänstepersoner. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till Modeller för samordnad
medborgardialog men har synpunkter gällande de förtroendevaldas roll i inrättandet av ett
stadsövergripande nätverk av tjänstepersoner som ska samordna det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remiss om Modell för samordnad medborgardialog.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Modell för samordnad
medborgardialog
Förvaltningens förslag till yttrande
Rapport om Modeller för samordnad medborgardialog
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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§

89

Remiss om Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

HVO-2019-1603
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2017 att ge stadskontoret i uppdrag att göra en
översyn av och lämna förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Denna översyn är genomförd och innehåller historik bakom
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen samt tidigare utvärderingar av dem.
Utredningen innehåller också resultatet av en enkätundersökning bland kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare kring deras syn på medborgardialog och de tre verktygen. Översynen
är skickad på remiss med önskemål om svar på frågorna:
 Hur ska förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar behöver
ske? Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga?
 Hur ska inhämtandet av Malmöbornas åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa
och strukturella förändringar behöver ske?
 Vilka förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och
Malmöborna ska bli ändamålsenlig?
Generellt hade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen önskat att översynen innehöll flera
konkreta förslag att ta ställning till. Förvaltningen har i förslaget till yttrande tagit fram svar på
utsända frågor och berör bland annat frågor kring ändamålsenlighet och likvärdighet och ger
enstaka förslag på åtgärder.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Översyn av medborgarförslag
Malmöinitiativ och Malmöpanelen
Förvaltningens förslag till yttrande
Rapport om Översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar 2019 - kommunfullmäktigeledamöter inklusive ersättare
Missiv
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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§

90

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

HVO-2019-1486
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionärerna
anser att medborgarförslag bör kunna lämnas till kommunfullmäktige snarare än, som sker
idag, till berörd nämnd. Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder i Malmö
förutom valnämnden och överförmyndarnämnden. Olsson (SD) och Gholam Ali Pour (SD)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 8 kap. 1 § kommunallagen ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige
genom att lämna in medborgarförslag.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Por (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 5.
Yrkanden

Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall
till motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 5

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-01-10
Ärende 11. HVO-2019-1486
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna anser att Medborgarförslag enligt kommunallagens mening skulle
öka invånarnas demokratiska inflytande. Alltför många människor känner att beslut fattas
och genomförs högt över deras huvuden och utan lokal koppling till befolkningen i Malmö.
Att utnyttja möjligheten som finns i kommunallagen hade hjälpt till att minska avståndet
mellan invånarna och politikerna i staden. Att få sina förslag prövade i Malmös högsta
beslutande organ (kommunfullmäktige) som samtidigt är folkvalt, vilket nämnderna inte är,
hade varit bra för staden visa att man tar sina invånares intressen på allvar.
Det är sorgligt att nämnden väljer att inte inse den möjlighet som motionen tar upp utan
hellre vill fortsätta som hittills med att medborgarförslag skall riktas till nämnderna.
Nämnden hade chansen att göra Malmö lite mer demokratiskt men valde att inte ta den.
Då nämnden valde att inte bifalla vårt yrkande till bifall av motionen så reserverar vi oss
mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

91

Motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö

HVO-2019-1467
Sammanfattning

Rickard Angelin (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om vertikal
stadsodling i Malmö, där motionären önskar en uppskalning av stadsodlingen i staden.
Angelin (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd nämnd i uppdrag att se
över möjligheten att stadsodla i större skala, att kommunstyrelsen ger berörd
nämnd/förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag med syftet att upprätta ett mål om att
kunna försörja Malmö stads förskolor, skolor och särskilda boenden med grönsaker till
hundra procent genom stadsodling och att kommunstyrelsen ger ansvarig nämnd i uppdrag
att utbilda stadsodlare.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
vertikal stadsodling i Malmö. Nämnden är, som en av kommunens stora livsmedelsinköpare,
positiva till alternativa lokala odlings- och produktionssätt av livsmedel, särskilt om de bidrar
till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Däremot anser nämnden att det kan ifrågasättas
om storskalig odling av grönsaker ska utföras av kommunen då det inte inryms inom
kommunens kärnuppdrag.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Patrick Angelins (SD) motion om vertikal stadsodling i Malmö.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 6.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall till
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-28 Motion av Patrick Angelin (SD) om vertikal
stadsodling i Malmö
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 6

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende 12. HVO-2019-1467
Motion av Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö
Förvaltningen och nämnden har missuppfattat motionärens intentioner.
Motionären menar inte att staden i egen regi skall odla på våra vertikala ytor utan
meningen är att staden skall bereda plats för den som skulle vilja ta sådana ytor i anspråk
för odling.
P-Malmö har börjat klä sina fasader på P-husen med gröna ytor och det man har lärt sig
under processen går säkert att med komplettering överföra till en vertikal odling av t.ex.
grönsaker eller frukter.
Då vårt yrkande om avslag för förvaltningens förslag samt bifall för motionen inte vann
nämndens gehör, reserverar vi oss mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

92

Remiss om Program för att motverka hemlöshet

HVO-2019-1560
Sammanfattning

Tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och stadsbyggnadskontoret har
tillsammans tagit fram ett Program för att motverka hemlöshet som också innehåller en
handlingsplan. Programmet är utskickat på remiss för att bland annat få synpunkter på
förslaget till styrning, organisation och finansiering samt de föreslagna aktiviteterna i
handlingsplanen. Arbetsmarknads- och socialnämnden förslås vara ansvariga för aktiviteten
”Utveckla arbetet med att förebygga avhysningar och vräkningar” i samverkan med hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har främst synpunkter och frågeställningar kring denna aktivitet, bland
annat om den utgör en utökad samverkan gentemot dagens samt synpunkter på hur och när
den ska följas upp.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Program för att motverka hemlöshet.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Kay Wictorin (C) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Program för att motverka
hemlöshet
Förvaltningens förslag till yttrande
Program för att motverka hemlöshet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende: Remiss om Program för att motverka hemlöshet
Vi i den borgerliga oppositionen kan precis som i tjänsteskrivelsen konstatera att vår nämnd
inte är särskilt mycket inblandad i hemlöshetsfrågor. Dock kan vi konstatera att den oerhört
stora problematik vi idag har kring hemlöshet i Malmö stad är ett ytterst bevis på att den politik
som socialdemokraterna drivit de 25 år de suttit vid makten i Malmö misslyckats kapitalt. Vi
är övertygade om att Malmö hade behövt en nystart för att komma tillrätta med problematiken.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Kay Wictorin (C) Ewa Langerbeck (C)
Med instämmande från Torsten Elofsson (KD)
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§

93

Remiss om Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020

HVO-2019-1451
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i juni 2014 en stadsövergripande Kulturstrategi för 2014–2020
med det övergripande målet att via konstnärliga och kulturella processer och uttryck stärka
hållbarheten i Malmö. Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020 är en
samverkansförklaring för hur stadens nämnder ska arbeta för att uppnå de av
kommunfullmäktige beslutade målen. Planens gemensamma åtaganden har formulerats på
förvaltningsnivå och är tänkta att gå in i respektive nämnds ordinarie målkedja. Under våren
2019 har förslaget till handlingsplan gått på remiss till samtliga nämnder i Malmö stad. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden är delvis positiv till åtagandena i handlingsplanen som ligger i
linje med förvaltningens pågående arbete men anser att åtagande nummer två faller under
kulturnämndens ansvarsområde.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Remiss om Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020 med följande ändring: Strykning av
texten "Nämnden är således positiv till innehållet i kulturstrategin men vill lyfta frågan
om det fortsatta behovet av en separat kulturstrategi och handlingsplan när innehållet
redan är integrerat i den ordinarie målstyrningskedjan. Risken blir att kulturstrategin
blir ett sidospår som stör det pågående arbetet inom området." på sidan 3, fjärde
stycket.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Kay Wictorin (C) och Ewa Langerbeck (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
Yrkanden

Tove Granditsky Svenson (S) yrkar att följande meningar ur förvaltningens förslag till
yttrande (sidan 3, fjärde stycket) stryks: "Nämnden är således positiv till innehållet i
kulturstrategin men vill lyfta frågan om det fortsatta behovet av en separat kulturstrategi och
handlingsplan när innehållet redan är integrerat i den ordinarie målstyrningskedjan.
Risken blir att kulturstrategin blir ett sidospår som stör det pågående arbetet inom området."
Anders Rubin (S) yrkar bifall till Granditsky Svensons (S) ändringsyrkande.
Kay Wictorin (C) och John Roslund (M) yrkar avslag på Granditsky Svensons (S)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till yttrande och
förvaltningens förslag till yttrande med Granditsky Svensons ändringsyrkande. Ordförande
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till yttrande med Granditskys Svensons ändringsyrkande på sidan 3.
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Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Handlingsplan för kulturstrategi
2019-2020
Förvaltningens förslag til yttrande
Handlingsplan för kulturstrategi 2019–2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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§

94

Eventuell förlängning av Malmö stads ramavtal för särskilda boende- och
korttidsplatser

HVO-2019-2182
Sammanfattning

Malmö stad har ett ramavtal för särskilda boende- och korttidsplatser med enskilda
leverantörer som löper fram till och med den 31 augusti 2019. Avtalet kan komma att behöva
förlängas. Förlängning blir aktuell i det fall Kommunförbundet Skånes upphandling vård och
omsorg - särskilt boende inte kommer att vara avslutad den 31 augusti 2019 och att nytt
ramavtal därmed inte träder i kraft den 1 september 2019.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden för kännedom
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Eventuell förlängning av ramavtal
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§

95

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-05-16 2019-06-19

HVO-2019-2429
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-05-16 – 2019-06-19 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-05-16 – 2019-06-19.
Beslutsunderlag













Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-05-16- 2019-06-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande om Att förstå och bli förstådd – ett
reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83), HVO-2019-685
Protokoll Centrala Pensionärsrådet 2019-05-15
Rapport om luftkvaliteten i Malmö 2018, HVO-2019-2545
Inbjudan att delta i Malmöpanelen hösten 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande om En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), HVO-2019-1341
Granskning av Kulturstrategin, HVO-2019-2796
Granskning av missbruks- och beroendevård, HVO-2019-2797
Ansökan om projektmedel från Allmänna arvsfonden
Minnesanteckningar delregional samverkan 2019-06-12
Protokoll förvaltningsrådet 2019-06-19
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§

96

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-05-16 - 2019-06-19

HVO-2019-2510
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
2019-05-16 - 2019-06-19.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-05-16 – 2019-06-19.
Beslutsunderlag





Redovisning av delegerade beslut 2019-05-15 - 2019-06-19
Delegerade biståndsbeslut maj 2019
Tillsatta tjänster 190101-190531
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§

97

Uppföljning av arbetet med strategi för digitalisering, välfärdsteknik och ehälsa

Sammanfattning

Den 15 juni 2018 (§ 61) beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att anta Strategi för
digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. I strategin anges att "strategin följs upp genom att
nämnden får en muntlig dragning av arbetet en gång per år". Åke Härstedt och Göran
Källmark, enhetschefer inom digitalisering och välfärdsteknik presenterar det arbete som
genomförts och pågår utifrån strategin.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av arbetet med strategi
för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutsunderlag



Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa
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Bilaga 8

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-06-27
Ärende: Uppföljning av strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa
I dokumentet ”Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa” finns en vision om att
profilera förvaltningen som en föregångare inom området för välfärdsteknologi och e-hälsa.
Senare i dokumentet under en punkt om vad som är ”på gång” anges bland annat ”digitala lås”.
Vi i den borgerliga gruppen vill mot bakgrund av att det tidigare inköpts digitala lås som ej gått
att använda framhålla att en i och för sig ambitiös vision inte får innebära resursslöseri i den
meningen att oprövade, kostsamma lösningar prioriteras när det på marknaden finns
utprovade och väl fungerande lösningar. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska självfallet
bejaka digitalisering, ny välfärdsteknik och e-hälsa men satsningar måste ske med god
resurshushållning som främsta ledstjärna.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Kay Wictorin (C) Ewa Langerbeck (C)
Med instämmande från Torsten Elofsson (KD)
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§

98

Återkoppling från Anhörigforum den 9 maj 2019

HVO-2019-1598
Sammanfattning

Den 9 maj 2019 hölls hälsa-, vård- och omsorgsnämndens andra Anhörigforum där 7
representanter från nämnden deltog. Dialogen är sammanfattad i minnesanteckningar. De
representanter som närvarade på anhörigforum delger övriga ledamöter vad de tar med sig
från dialogen med anhöriga.
Förvaltningen återkopplar också kring vad som har hänt med de mycket praktiska
förbättringsförslag som kom in från deltagande anhöriga samt hur utvärderingen gått till.
Beslutsunderlag



Minnesanteckningar 2019-05-09
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§

99

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om följande:










Efter en brand i en intilliggande fastighet på Västra Rönneholmsvägen har
förvaltningen fått evakuera lokaler. Hemtjänstgrupper har evakuerats till Tuppen och
Dammfrigården, myndigheten med biståndshandläggare och avgiftshandläggare har
evakuerats till lokaler på Kungsgatan 13 och Agnesfridsvägen 2. Det är fortfarande
oklart när förvaltningen får återvända till lokalen, det förs kontinuerliga samtal med
fastighetsägare och saneringsfirma.
Arbetet med demensstrategin fortgår i förvaltningen. Enkäter till personal och
anhöriga i de tidigare och ännu befintliga omvårdnadsgrupperna (demensteamen) har
skickats ut. Samtliga sektionschefer och två medarbetare från varje sektion inom
ordinärt boende kommer att delta i workshops kring demensstrategin. Strategin
kommer att ha de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom
som ett paraply och avdelningarna kommer att ta fram handlingsplaner med specifika
aktiviteter för vardera avdelning. Planen är att nämnden ska ta ställning till
demensstrategin i augusti 2019.
Förvaltningen har ansökt om projektmedel från Allmänna arvsfonden för projektet
"Metodutveckling av ett anhörigperspektiv i samverkan mellan civilsamhälle och
kommun". Projektet har ett dubbelt syfte: 1) att utveckla en metod för ett
förhållningssätt med ett anhörigperspektiv i avlastande verksamheter där närstående
får vård och omsorg och 2) att skapa en metod för samverkan mellan kommun och
civilsamhälle. Projektet planeras till tre år och sökta medel omfattar totalt 7,3
miljoner.
Arbetet med förvaltningens fem fokusområden (brukarkvalitet, förebyggande arbete,
digitalisering och välfärdsteknik, kompetensförsörjning och ledarskap och
medarbetarskap) fortgår. Som ett led i fokusområdet brukarkvalitet kommer en
anhörig att delta vid nästa ledarforum i förvaltningen för att berätta om sina
erfarenheter som anhörig i vård- och omsorgsverksamheten.
Under sommaren 2019 kommer de i förvaltningsledningen som är i tjänst att varje
vecka ses för att behandla viktiga frågor i verksamheten.

