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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 att justera protokollet den 7
november 2019.

2.

Muntlig information från RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter

3.

Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan

HVO-2018-3415
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrade sig i februari 2019 (§ 32) över revisionsrapporten
Granskningsrapport SIP – samordnad individuell plan. Detta svar avser den andra redovisningen till
revisorskollegiet där vilka åtgärder som nämnden vidtagit sedan ärendet behandlades i
februari samt vilken effekt dessa har haft anges. Av de olika åtgärder som antingen har
planerats, beslutats eller genomförts under året har workshopparna som genomförts under
våren också utvärderats.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.
Beslutsunderlag







4.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Revisionsuppföljning av arbetet med SIP
samordnad individuell plan
Förvaltningens förslag till yttrande
Missiv
Granskningsrapport - SIP - samordnad individuellplan
Yttrande 1
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-21
Remiss om förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning
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HVO-2019-5082
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande översänt ett remissförslag
avseende ett förslag till ny organisering av arbetet med lokalförsörjning i Malmö stad.
Stadskontoret föreslår en förflyttning av ansvaret för den kommuncentrala strategiska
lokalförsörjningen i staden från tekniska nämnden till kommunstyrelsen, samtidigt som de
delar av lokalförsörjningsarbetet som rör förhyrning gentemot den externa hyresmarknaden
flyttas från tekniska nämnden till servicenämnden. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
ställer sig positiv till föreslagen förändring.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





5.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Remissförslag till organisation och styrning av
Malmö stads lokalförsörjning
Förvaltningens förslag till yttrande
Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-21
Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

HVO-2019-2790
Sammanfattning

Stadskontoret har gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden möjlighet att svara på remissen om
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. Remissen innehåller ett förslag på hur
det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad.
Förlaget bygger på Kartläggning om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar som genomfördes mellan 2017-2018.
Förslaget innefattar, för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens del, en kunskapshöjning hos
yrkesgrupper som indirekt eller direkt möter eller arbetar med hedersrelaterad problematik.
Nämnden föreslås därför se över och skapa en planering över sina yrkesgruppers
kompetenshöjningsbehov. Förslaget innefattar även att arbetsmarknads- och socialnämnden
får ansvar att samordna kommunens insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck, där
övriga nämnder föreslås medverka utifrån sina uppdrag och ansvarsområden.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Malmö stads övergripande insatser mot hedersproblematik och ställer sig därmed i
huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslutsunderlag






6.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Remiss om Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
Förvaltningens förslag till yttrande
Stadskontorets tjänsteskrivelse
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-21
Anhörigforum våren 2020

HVO-2019-5388
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på datum för nästa Anhörigforum, en form av
medborgardialog: den 16 april 2020, preliminärt klockan 17.00.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer datum för Anhörigforum till den 16
april 2020.

7.

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-09-17 2019-10-24

HVO-2019-4664
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-09-17 – 2019-10-24 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
2019-09-17 – 2019-10-24.
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Beslutsunderlag
















8.

Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-09-17 - 2019-10-24
Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad, HVO-2019-4796
Årsrapport 2018 - Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad,
HVO-2019-4797
Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering, HVO-2019-4795
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer, HVO-2019-224
Kommunstyrelsens svar på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens begäran om
översyn av LiMa, HVO-2019-1034
Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020, HVO2019-4922
Information till de kommuner som antagit SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter, HVO-2019-442
Malmöinitiativet om särskilt boende på äldres hemspråk, HVO-2019-5119
Centrala pensionärsrådets protokoll 2019-09-04, HVO-2019-870
Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 2 2019, HVO-2019-2606
Remiss från Läkemedelsverket om förslag till Föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, HVO-2019-4660
Remiss från Läkemedelsverket om förslag till nya föreskrifter om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och ändring i föreskrifter (LVFS2009:9)
om detaljhandel vid öppenvårdsapotek,
Yttrande om förvaltningsremiss från Socialstyrelsen om Belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020 enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-09-17 - 2019-10-23

HVO-2019-4848
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
2019-09-17 - 2019-10-23.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-09-17 – 2019-10-23.
Beslutsunderlag
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Redovisning av delegerade beslut 2019-09-17 - 2019-10-23
Delegerade biståndsbeslut september 2019
Protokoll HVONAU 2019-10-21
Delegationsbeslut risk för missförhållande Trevnaden
Delegationsbeslut missförhållande Fosieborg

9.

Förvaltningsdirektören informerar

10.

Muntlig återraportering från äldreomsorgsdagarna i Stockholm 17-18 oktober
2019

Sammanfattning

Fyra ledamöter/ersättare representerade nämnden den 17-18 oktober 2019 på konferensen
Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. Representanterna återrapporterar kort vad de tar med sig
från dagarna.
11.

Muntlig återrapportering från Anhörigforum den 23 oktober 2019

Sammanfattning

Den 23 oktober 2019 hölls hälsa-, vård- och omsorgsnämndens tredje Anhörigforum där 9
representanter från nämnden deltog. Dialogen kommer att sammanfattas i
minnesanteckningar. Inför denna återkoppling ombeds de representanter som närvarade på
anhörigforum att kort delge övriga ledamöter vad de tar med sig från dialogen med anhöriga.
12.

Muntlig information från avdelningen för hälsa och förebyggande

Sammanfattning

Enhetschef Jolanda van Vliet informerar bland annat om pågående arbete kring ofrivillig
ensamhet samt presenterar resultat från besöksnöjdhetsundersökningar på förvaltningens
mötesplatser för seniorer.

