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Ändring av dagordningen
Muntlig information från RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter
Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan
Remiss om förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-09-17 - 201910-24
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-09-17 - 2019-10-23
Muntlig återrapportering från Anhörigforum den 23 oktober 2019
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§

137

Ändring av dagordningen

Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar dagordningen för att bland annat behandla de
två ärendena som gäller Anhörigforum i anslutning till varandra. Dagordningen blir därefter
följande:
1. Val av justerare
2. Muntlig information från RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter
3. Revision av arbetet med SIP - samordnad individuell plan
4. Remiss om förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
5. Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
6. Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-09-17 - 2019-10-24
7. Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-09-17 - 2019-10-23
8. Muntlig återrapportering från Anhörigforum den 23 oktober 2019
9. Anhörigforum våren 2020
10. Förvaltningsdirektören informerar
11. Muntlig återrapportering från äldreomsorgsdagarna i Stockholm 17-18 oktober
12. Muntlig information från avdelningen för hälsa och förebyggande
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§

138

Muntlig information från RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter

Sammanfattning

Mujo Halilovic, Marian Wydow och Olga Friberg Jonsson från Romskt informations- och
kunskapscenter berättar om centrets arbete med den nationella minoriteten romer.
Beslutsunderlag



Presentation 2019-10-31 Information om arbetet på RIKC - Romskt informationsoch kunskapscenter
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§

139

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.
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 Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 2.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








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
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärende: Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan
Det är beklagligt att SIP-tillämpningen haft de brister som framgår av revisionsgranskningen.
Vi i den borgerliga gruppen vill understryka vikten av fungerande SIP-rutiner i förvaltningen.
Att SIP upprättas, är av god kvalitet, och följs upp är av största betydelse för en betryggande
vård och omsorg.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärende 03. HVO-2018-3415
Revision av arbetet med SIP-samordnad individuell plan
Vi Sverigedemokrater håller med om de påpekanden som revisionen har påkallat.
Det är viktigt att man får en enhetlig och likvärdig kvalitet vid utfärdandet av SIP.
De 5 punkter som anges som förbättringsförslag är elementära och nödvändiga för att
personalen som ju skall arbeta i verksamheten verkligen får rätt instruktioner och underlag
för sitt dagliga arbete med våra kunder. ( Enligt flera samtal på anhörigforum så framgår
det klart att de som tar emot våra tjänster inte vill bli kallade för ”Brukare” eftersom man
anser detta ord som diskriminerande med avseende på att brukarna känner sig som om
de tar emot något som de inte har gjort rätt för.)
SIP skall vara den handledningsmanual (instruktionsbok) som samtliga av våra
medarbetare skall ta del av innan de påbörjar sitt arbete hos kunden. Vidare måste man
förstå innebörden av alla de ingående moment som krävs vid skötseln av våra kunder.
Om detta arbete görs på rätt sätt blir det sedan lättare att jämföra ur kvalitetssynpunkt
eftersom graden av kvalitet ju är ett mått på om man har levererat det man lovat.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

140

Remiss om förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

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.
Beslut

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

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






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
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärende: Remiss om förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Vi i den borgerliga gruppen vill framhålla hur viktigt det är med en effektiv
lokalförsörjningsverksamhet i Malmö stad så att vi inte riskerar onödigt höga lokalkostnader
som tar resurser från vård- och omsorgsverksamheten, mm.
Vi har tidigare i år reagerat på förslag från LIMA i ett lokalärende gällande omförhandling av
hyresavtal. Vårt initiativ ledde till att förslaget ej accepterades av en majoritet i nämnden, och
till att ca 3,5 miljoner sparades och ej behöver användas till onödigt höga lokalhyror. De förslag
till effektivare lokalförsörjning som beslutades i vår nämnd förutsätter vi beaktas vid
omorganisationen av LIMA.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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§

141

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.
Förslaget 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.
Beslut

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

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.
Ilvars Hanson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig muntligen mot
beslutet.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att besvara frågorna i
remissunderlaget.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) yrkande om återremiss och bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med ett tillägg sist i
yttrandet om samverkan och tänkt kompetenshöjning.
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Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V)
tilläggsyrkande.
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen. Ordförande ställer de två förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande med Ehlins (V) tilläggsyrkande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande med
Ehlins (V) tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







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
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Bilaga 4

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärende: Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
I dokumentet ”Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik” kan vi konstatera
att Malmö än en gång är sämst i klassen av storstäderna. Dokumentet hade ett mycket stort
fokus på ungdomar, men hedersproblematiken kommer någonstans ifrån och vi menar att den
ursprungligen kommer från föräldrar och mor/farföräldrar. Att då som den styrande minoriteten
avstå från att besvara de tre frågorna med ”att majoriteten av förslagen inte rör den verksamhet
som hälsa-, vård, och omsorgsnämnden bedriver” är att ta på tok för enkelt på
hedersproblematiken.
Den styrande minoriteten menar att arbetet ska vävas in i förvaltningens våld i nära relationer.
Risken är att hedersproblematiken i ett sådant dokument inte får den prioritering som
problematiken kräver. Vi menar att vår förvaltning har en av nyckelpositionerna i arbetet med
att motverka hedersproblematiken. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är den förvaltning
som oftast spenderar tid hemma hos vår befolkning med sin hemtjänst. Det är då av yttersta
vikt att vår personal är väl förtrogna med de varningssignaler som finns kring
hedersproblematik. Allt fler malmöbor med inbyggd hedersproblematik blir äldre och vi anser
det vara en självklarhet att vår förvaltning ska möta dem med kunskap.
Naturligtvis borde vår nämnd se hedersproblematiken på så stort allvar att man svarade på de
frågor man är ombedda att svara på.
Utifrån ovanstående yrkade vi i första hand att återremittera ärendet i syfte att svara på de tre
frågorna.
Om återremissen skulle falla yrkar vi på avslag av yttrandet.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)
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§

142

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-09-17 – 2019-10-24.
Beslutsunderlag

















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
Förvaltningsrådets protokoll 2019-10-24
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§

143

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-09-17 – 2019-10-23.
Beslutsunderlag







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
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§

144

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 sammanfattas i minnesanteckningar. De
representanter som var närvarande berättade om vad de tar med sig från dialogen. Samtliga
representanter är eniga om att formen för anhörigforum behöver vidareutvecklas.
Beslutsunderlag



Minnesanteckningar anhörigforum 2019-10-23
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§

145

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. Nämnden är enig om att
formen för Anhörigforum behöver vidareutvecklas.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer datum för Anhörigforum till den 16
april 2020.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett nytt upplägg för framtida anhörigforum.
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§

146

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Ekonomichef Annika Rausin informerar om:


I lokalbehovsplanen nämns Havsbrisen som ett planerat nytt särskilt boende i
Tygelsjö. Beslut om detta togs i Stadsområdesnämnd Väster och sedan
kommunstyrelsen under 2015-2016. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av långa
överklagandeprocesser, men nu har detaljplanen vunnit laga kraft. Det avtal som
skrevs under 2016 har förvaltningen gått igenom igen utifrån att det måste uppfylla
krav i lagen om offentlig upphandling. Jurister har tittat på det och menar om vi
uppför boendet exakt enligt det befintliga avtalet är det juridiskt hållbart. Däremot
finns idag nya behov och krav och möjligheter till att bygga ett effektivt boende.
Detta innebär att förvaltningen behöver börja om med ett nytt avtal. Den tänkta
modellen för att bygga boenden är att kommunen går ut med en
entreprenadupphandling som efter avtal med byggentreprenör överlåts till
fastighetsägaren. Denna modell har överklagats en gång till första instans och
bedömdes då juridiskt hållbar. Preliminär tidplan vid arbete enligt denna modell är:
- December 2019: ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om överenskommelse
med fastighetsägaren.
- Maj 2020: förfrågningsunderlag för upphandlingen klar.
- September 2020: Teckna avtal med byggentreprenör.
- December 2020: Byggstart.
- Våren 2022: Inflyttning.



Förvaltningen har rekvirerat 14, 3 miljoner i stimulansmedel från Socialstyrelsen.
Användningsområdet är ospecificerat men ska användas till äldreomsorg såsom
kommunen finner lämpligt och ska användas under 2019. Förvaltningen planerar
att använda medlen till att: kvalitetssäkra hemtagning från sjukhuset i samverkan med
utskrivning, utveckla nya HS-avtalet och arbeta med förebyggande insatser.
Förvaltningen har endast privata aktörer upphandlade inom särskilt boende och
eftersom inga medel fördelas särskilt till särskilt boende inom den egna
organisationen kommer inga medel heller att fördelas till privata aktörer.



Ett statsbidrag bland annat för teknik och digitalisering som
funktionsstödsförvaltningen har huvudansvar för genererar en miljon i medel till
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Detta kommer att användas till mobilitet
inom hemtjänsten.
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Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om:


Sedan länge finns beslut om att avveckla det särskils boendet Norra Bulltoftavägen.
En avveckling är nu påbörjad.



Förvaltningens växelvårdsplatser kommer att centraliseras till Mathildenborg.
Platserna kommer att ligga i före detta Trygghetshotellets gamla lokaler. Idag är
växelvårdsplatserna utspridda på olika vårdboenden. När de flyttar till Mathildenborg
kommer vård- och gruppboendeplatser att frigöras. Ersättning för Norra
Bulltoftavägens platser kommer bland annat på detta sätt att säkerställas.



Kronprinsen-området ska byggas om och renoveras. Förvaltningen har ett boende
där med 20 platser. Förvaltningen funderar på hur situationen ska lösas under
renoveringen, möjligen kan boendet inte vara kvar under perioden.



Nämnden har sitt internat den 12-13 december. Då kommer information från
förvaltningen om identifierade fokusområden och arbete kommer att göras med nästa
års budget och mål. Vid särskilda önskemål om innehåll på dagarna ombeds
nämndens ledamöter och ersättare att kontakta förvaltningsdirektör.

21

§

147

Muntlig återrapportering 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 vad de tar med sig från
dagarna.
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§

148

Muntlig information från avdelningen för hälsa och förebyggande

Sammanfattning

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