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1.

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Ragnhild Ståleker att justera protokollet
den 30 september 2019.

2.

Muntlig information om befolkningsprognos 2019-2029

Sammanfattning

Samhällsstrateg Karl McShane informerar om befolkningsprognosen för 2019-2029 med
fokus på gruppen Malmöbor över 65 år.
Beslutsunderlag



3.

Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Migrationsdata Malmö - Lokal prognos 2019-2022
Lokalbehovsplan 2021-2030

HVO-2019-3953
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente 27 § ska nämnden årligen inkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10årsperspektiv. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan för
perioden 2021-2030. Förvaltningen har utrett hur de framtida behoven av lokaler påverkas av
befolkningsprognosen och olika demografiska faktorer. Dessa har vägts samman och
bedömningar har genomförts för att klargöra behoven inom förvaltningens olika
verksamhetsområden på kort och lång sikt. Exempelvis innebär befolkningsprognosen på
kort sikt ett minskat behov av platser inom särskilt boende och ungefär från 2024 ökar
behovet igen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Lokalbehovsplan 2021-2030.
Beslutsunderlag



4.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Lokalbehovsplan 2021-2030
Förvaltningens förslag till Lokalbehovsplan 2021-2030
Presentation av fördjupad analys av brukarundersökningens resultat
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Sammanfattning

Utvecklingssekreterare Maria Kronogård presenterar den fördjupade analys av resultatet från
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning som förvaltningen genomfört under vintern 20182019.
5.

Delårsrapport januari - augusti 2019

HVO-2019-4099
Sammanfattning

Delårsrapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild av utvecklingen av mål
och verksamhet och anger ett prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport januari-augusti 2019.
Beslutsunderlag



6.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Delårsrapport januari-augusti 2019
Delårsrapport januari - augusti 2019
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019

HVO-2019-4098
Sammanfattning

Detta är den andra av tre uppföljningar av arbetet enligt beslutad plan för intern kontroll
2019. Föreliggande rapport innehåller uppföljningar av 8 åtgärder och 2 granskningar.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 2 av intern kontroll 2019.
Beslutsunderlag



7.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Strategi för demensvård i Malmö stad
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HVO-2019-1994
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gav i mars 2019 förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
samlad strategi för demensvården i Malmö stad. Som grund för arbetet med Strategi för
demensvård i Malmö stad har förvaltningen utgått från den nationella demensstrategin som
antogs av regeringen 2018.
På nämndens sammanträde den 29 augusti 2019 beslutade nämnden att återremittera ärendet
(§ 102). Förvaltningen har arbetat vidare med att förtydliga delar i förslaget till
demensstrategi. Ändringarna gäller främst avsnitten om samverkan samt kunskap och
utbildning.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Strategi för demensvård i Malmö stad från och
med den 1 oktober 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att Strategi för demensvård i Malmö stad följs
upp i delårsrapporter och årsanalyser 2019 – 2022.
Beslutsunderlag




8.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Strategi för demensvård i Malmö stad
Förvaltningens förslag till Strategi för demensvård i Malmö stad efter återremiss
med gulmarkerade ändringar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre

HVO-2019-2992
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om trygg äldreomsorg för Malmös äldre genom att medarbetare och praktikanter
inom äldreomsorg ska lämna utdrag ur belastningsregistret innan anställning/praktik. (SD)
och Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som
söker anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen.
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente så att personer som är
brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen inte får anställning eller praktik inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens hållning är att begära utdrag ur belastningsregistret
när relevant lagstöd finns. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med anledning av att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redan behandlat frågan
och beslutat att avvakta tydligt lagstöd.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars
Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om
ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

HVO-2019-3314
Sammanfattning

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har hemställt åt Socialdepartementet att ändra en
lydelse i 8 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Paragrafen handlar om
Socialstyrelsens bemyndiganden att meddela föreskrifter kring förskrivningsrätt. Hemställan
har gått till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillstyrker Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets förslag till ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remiss om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och tillstyrker därmed
förslaget i remissen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
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10.

Förvaltningens förslag till yttrande
Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030

HVO-2019-2645
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030. Handlingsplanen är utsänd på remiss till stadens nämnder och
bolag. Grunden för kemikaliearbetet och handlingsplanen är att Malmö stad använder
tusentals kemiska ämnen men att lagstiftningen ännu inte ger tillräckligt stöd för att begränsa
riskerna med alla farliga kemiska ämnen. Syftet med handlingsplanen är därmed att minska
användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för
farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet. Handlingsplanen består av 25
åtgärder inom bland annat områdena kommunikation och stöd, inköp och upphandling,
miljöövervakning och plast och mikroplast varav två är direkt kopplade till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Förvaltningen är positiva till att medverka i den åtgärd som handlar om att sprida information
om kemikaliesmart vardag, men ställer sig mer tveksamma till andra åtgärder på grund av
förändrade förutsättningar inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030.
Beslutsunderlag





11.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om Handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Förvaltningens förslag till yttrande
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
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HVO-2019-3115
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att se över
demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället,
SOU 2019:35 på remiss. Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och
enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35).
Beslutsunderlag





12.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35)
Förvaltningens förslag till yttrande
Betänkande av Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Redovisning av arbetet med att minska behovet och användningen av
extern bemanning av sjuksköterskor

HVO-2019-1660
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i
uppdrag att redovisa arbetet med att minska behovet och användningen av extern bemanning
av sjuksköterskor. Under 2018 stod extern bemanning för 7 % av sjuksköterskors arbetade
tid i förvaltningen. Exempel på åtgärder som pågår för att minska behov och användning av
externa sjuksköterskor är bland annat samverkan med funktionsstödsnämnden och
Vårdförbundet och analyser av bemanningsbehovet utifrån hur den externa bemanningen har
använts.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning till
kommunstyrelsen om arbetet med att minska behov och användning av extern
bemanning av sjuksköterskor.
Beslutsunderlag
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13.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Redovisning av arbetet med att minska
behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
Muntlig information om förändringar i avlösar- och ledsagarverksamheten

Sammanfattning

Enhetschef Margareta Karlsson och utvecklingssekreterare Lina Hultin informerar om
kommande förändringar inom avlösar- och ledsagarverksamheten.
14.

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 2019-09-16

HVO-2019-4489
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 – 2019-09-16 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-08-22 – 2019-09-16.
Beslutsunderlag






15.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-08-22 - 2019-09-16
Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 reviderad vid översyn årsskiftet
2018/19, HVO-2019-4487
Kommunstyrelsens beslut om hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende
Basunen, HVO-2019-1034
Årsrapport 2018 BPSD-registret
Studie av anhörigas situation vid omfattande omsorg och vård i hemmet
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-08-22 - 2019-09-16

HVO-2019-4477
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
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redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut fattade under perioden
2019-08-22 - 2019-09-16.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-08-22 – 2019-09-16.
Beslutsunderlag



16.

Redovisning av delegerade beslut 2019-08-22 - 2019-09-16
Delegerade biståndsbeslut augusti 2019
Förvaltningsdirektören informerar

