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§

1

Överenskommelse om samarbete om särskilt boende i Tygelsjö

HVO-2020-32
Sammanfattning

Sedan 2013 finns ett beslut om att de särskilda boendena Annetorpsgården och
Hylliehemmet ska avvecklas och ersättas av nybyggnation. Stadsområdesnämnd Väster har
därefter, 2015, godkänt ett hyresavtal om nybyggnation av ett boende i Tygelsjö, avtalet
skrevs under den 2 maj 2016. Detaljplanen för fastigheten vann dock inte laga kraft efter
överklaganden förrän den 29 april 2019. Sedan gällande hyresavtal tecknades har både
fastighetsägaren och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen identifierat nya krav och
förbättringsområden för en mer kostnads- och förvaltningsmässigt effektiv byggnad. Därför
föreslås en överenskommelse med fastighetsägaren kring samarbete för att uppföra ett
särskilt boende, Överenskommelse om samarbete avseende vårdboende i Tygelsjö. I
överenskommelsen ingår bland annat regleringar kring byggentreprenaden och nytt
hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till Överenskommelse om samarbete
avseende vårdboende i Tygelsjö och ingår därmed i överenskommelsen från den dag då
båda parter undertecknat den och till och med förhandlingsperiodens, vilken regleras i
överenskommelsen, slut.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningsdirektör i uppdrag att
underteckna Överenskommelse om samarbete avseende vårdboende i Tygelsjö.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer

Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Protokollsanteckning

Nämndsekreterare informerar om att förslag till beslut nummer 1 har blivit felformulerad i
utskickat underlag. Förslag till beslut ska vara som följer:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till Överenskommelse om samarbete
avseende vårdboende i Tygelsjö och ingår därmed i överenskommelsen från den dag då
båda parter undertecknat den och till och med förhandlingsperiodens, vilken regleras i
överenskommelsen, slut.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningsdirektör i uppdrag att
underteckna Överenskommelse om samarbete avseende vårdboende i Tygelsjö.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar att ärendet ska avvecklas och att nybygget sker i kommunal regi, detta
blir kostsamt till en början men kommer långsiktigt att visa sig vara god ekonomi, dvs. avslag
till förslag till beslut.
Beslutsgång

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

Lanthem Tygelsjö AB
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Överenskommelse om samarbete
Förslag till Överenskommelse om samarbete avseende vårdboende i Tygelsjö
Protokollsutdrag hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-21

Paragrafen är justerad

Bilaga
6 1

Bli m
LReservationReservationäreservationttläst
Reservation angående ärende 2 Överenskommelse om samarbete om särskilt boende i
Tygelsjö
Vi hade följande yrkande:
-Vi anser att ärendet avvecklas och att nybygget sker i kommunal regi. Detta blir
kostsamt till en början men kommer långsiktigt att visa sig vara god ekonomi.
Vi reserverar oss mot att detta yrkande inte gick igenom.
Malmö 28 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

2

Nämndsbudget 2020

HVO-2020-28
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att i budget 2020 införa en ny modell för styrning, ledning
och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den förändrade målstrukturen bygger på de
senaste årens erfarenheter av arbetet med målen, förändringar i omvärlden samt förändrade
förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad. Målen för Agenda 2030
integreras i stadens målstruktur och den nya strukturen skapar mer långsiktighet i styrningen
och bättre förutsättningar för att prioritera och gäller för hela mandatperioden. Bland
kommunfullmäktiges 13 mål vänder sig fyra stycken till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
I förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 redogörs för nämndens bidrag till
kommunfullmäktiges mål, plan för verksamheten och plan för ekonomin under 2020.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar Nämndsbudget 2020 där hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen
med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som sedan ska tillbaka till
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där skrivelsen ska
ges ett särskilt fokus på hur hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens budgetram ska
kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med SKR:s
prognoser, samt att hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten bör ges förutsättningar
för att kunna minst bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget
och kunna säkerställa att brukaren är i centrum och att personalens arbetsbelastning,
personalvård och det förebyggande arbetet är i fokus.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Rubin (S), Tove Granditsky Svenson (S), Martin Hjort (S), Nancy Castillo (S), Eva
Lindholm (L) och Marie Engqvist Ridell (MP) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att förvaltningens förslag justeras på följande sätt med anledning av
aviserat extra tillskott till budget om 30 miljoner:
De 30 miljoner kronor som kommer att tillföras budgetramen fördelas på följande sätt: 15,7
miljoner går till att kompensera verksamheten fullt ut för de tidigare föreslagna
effektiviseringarna, 3 miljoner går till verksamheten för att kompensera för de kvarvarande 3
miljoner som inte finansieras för tidigare statsbidrag och 11,3 miljoner placeras i en central
pott för att användas för två ändamål: fullt ut kompensera för pris- och löneutveckling i
verksamheterna samt välfärdsteknik och digitala investeringar.
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John Roslund (M) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar Nämndsbudget
2020 där hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse till
kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som sedan ska
tillbaka till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där skrivelsen
ska ges ett särskilt fokus på hur hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens budgetram ska
kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med SKR:s prognoser,
samt att hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten bör ges förutsättningar för att kunna minst
bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna säkerställa att
brukaren är i centrum och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det
förebyggande arbetet är i fokus.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Rubins (S) justeringar.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Martin Hjort (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Rubins (S) justeringar.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Ajournering

Ajournering klockan 9.57-10.15
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till Nämndsbudget
2020 med justeringar enligt Rubins (S) ändringsförslag och Roslunds (M) förslag om att
Nämndsbudget 2020 ska återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen enligt Roslunds (M)
yrkande. Ordförande finner att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
möte eller återremitteras. Ordförande finner att nämnden ska hantera ärendet vid dagens
möte.
Omröstning

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
 Ja-röst för förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 med justeringar enligt Rubins
(S) ändringsförslag.
 Nej-röst för Roslunds (M) förslag om att nämndsbudget 2020 ska återremitteras med
ett uppdrag till förvaltningen enligt Roslunds (M) yrkande.
Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden att återremittera Nämndsbudget 2020 till
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen där förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en
skrivelse till kommunstyrelsen med syftet att ansöka om ytterligare ekonomiska medel som
sedan ska tillbaka till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för beslut om godkännande. Där
skrivelsen ska ges ett särskilt fokus på hur hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
budgetram ska kunna ha täckning för minst pris- och löneuppräkningar i enlighet med SKR:s
prognoser, samt att hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten bör ges förutsättningar för att
kunna minst bibehålla nuvarande verksamhet i förhållande till 2019 års budget och kunna
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säkerställa att brukaren är i centrum och att personalens arbetsbelastning, personalvård och
det förebyggande arbetet är i fokus.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Sonja Jernström (M)
Kay Wictorin (C)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Lindholm (L)
Eva Hallén (SD)
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21
Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Nämndsbudget 2020
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 version 2

Paragrafen är justerad

Bilaga 2

RESERVATION
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden 2020.01.31
Ärende: Nämndsbudget 2020 HVO-2020-28
En så kallad ohelig allians mellan M, C, SD och V valde att återremittera förslaget till
internbudget för Hälsa-, vård och omsorgsnämnden för 2020. Motivet skulle först
vara att den lagda budgeten innehöll nedskärningar, trots att alla sådana med det
senaste tillskottet var borttagna. Sedan att budgetförslaget innebar något sorts
ställningstagande i kommande löneförhandlingar, trots att reserver för eventuella
lönehöjningar fanns avsatt centralt. Och till sist att man ville tillskriva
Kommunstyrelsen för att begära mer pengar för att hantera "personalens
arbetsbelastning, personalvård och förebyggande arbete" trots att den frågan dels
redan rimligen avgjorts när Kommunfullmäktige antog gällande budget och dels
genom att de extra satsningar vi la till om välfärdsteknik och digitalisering just tar
sikte på att förbättra arbetsmiljön för personalen.
Vi kan konstatera att detta är inget annat än ett politiskt spel där Vänsterpartiet lierar
sig med borgerliga partier, inklusive SD, och att Moderaterna m.fl. väljer att i princip
helt ansluta sig till Vänsterpartiets politik enbart i syfte att skapa så mycket oordning
som möjligt. För partier som i övrigt är djupt upptagna med att i alla lägen prata om
lag och ordning är detta ett anmärkningsvärt beteende då det tydligt bryter mot den
fastställda budgetordningen och kommunfullmäktiges beslut. En av stadens största
och viktigaste verksamheter saknar därför för närvarande helt internbudget.
Malmö 2020.02.07

Anders Rubin (S)

Eva Lindholm (L)

Marie Engqvist Ridell (MP)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Nämndsbudget 2020
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater kan konstatera att Hälsa-, vård och
omsorgsnämnden fått en budgetram av kommunfullmäktige som inte gav förvaltningen full
täckning i enlighet med SKRs rekommendationer i pris och lönerörelsen. Totalt innebar det en
besparing på över 41 miljoner kronor. Vår förvaltning har lyckats hitta täckning för allt utom
15,7+3 miljoner kronor. Övriga ekonomiska medel kunde varit avsedda för kvalitetshöjande
åtgärder och förbättrad arbetsmiljö, men tvingades nu användas till att täcka en pris och
lönerörelse som normalt täcks av kommunfullmäktiges tilldelade budget efter SKRs
rekommendationer.
På sittande möte aviserar vår ordförande plötsligt att vår nämnd kommer att få 30 miljoner
kronor av de statliga medel som staden kommer få. Det är i och för sig bra, men fortfarande
saknas 7 miljoner kronor för att bara täcka pris och lönerörelsen. I en tid då vår verksamhet har
stora problem att behålla sin personal (23% personalomsättning på sjuksköterskorna), man i
undersökningar signalerar om för hög arbetsbelastning (endast 48% ansåg att
arbetsbelastningen var lagom) och att NKI-indexet ligger i botten i jämfört med riket i hemtjänst
år efter år kan man inte ålägga en verksamhet besparingar.
Vi måste tyvärr konstatera att styret inte har tillräckligt fokus på att säkerställa och värna våra
kärnverksamheter. Dock har vi goda förhoppningar om att en majoritet i kommunstyrelsen
kommer inse att vi inte kan spara på våra äldre.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande angående Budget 2020 ärende 3
Vänsterpartiet anser att förvaltningen behöver mer pengar för att fullt ut kompensera
för uteblivna satsbidrag, löne- och prishöjningar.
Detta tvingar verksamheten att skära ned, vilket kommer att leda till sämre service för
brukare och anhöriga liksom försämrad arbetsmiljö för personalen. Vänsterpartiet kan
inte acceptera detta.
Vänsterpartiet hade ett eget förslag men eftersom Moderaterna och Centerpartiet kom
med ett liknade valde vi att stödja detta.
Malmö 31 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

3

Uppföljning 3 av intern kontroll 2019

HVO-2020-36
Sammanfattning

Detta är den tredje och sista uppföljningen av arbetet enligt beslutad plan för intern kontroll
2019. Rapporten omfattar 9 direktåtgärder, 3 granskningar samt 3 kommungemensamma
granskningar. Dessutom ingår en utvärdering av nämndens interna kontroll enligt
kommungemensamma kriterier.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 3 av intern kontroll 2019.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin
(C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Protokollsanteckning

Förvaltningsdirektör informerar om att förvaltningen planerar att återkomma till nämnden
med en återrapportering om arbetet kring basal hygien i april och november 2020.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Uppföljning 3 av intern kontroll 2019
Uppföljning 3 av intern kontroll 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad

Bilaga 5 14
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§

4

Intern kontrollplan 2020

HVO-2020-35
Sammanfattning

Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade
riskanalyser. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån
sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt
riskerna ska hanteras: de kan accepteras, bedömas tas om hand inom ramen för befintligt
arbete eller kontroller eller om de ska tas upp i intern kontrollplanen med föreslagna åtgärder
eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2020
som innehåller fem direktåtgärder, åtta granskningar och tre kommungemensamma
granskningar. I enlighet med nämndens anvisningar för intern kontroll, biläggs riskanalysen
som information till nämnden.
Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet
inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar
till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria,
systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Intern
kontrollplan 2020.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Intern kontrollplan 2020
Förvaltningens förslag till internkontrollplan 2020
Riskanalys 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad
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§

5

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng

HVO-2019-4595
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om införandet av en äldreomsorgspeng. Motionärerna skriver att äldre
människor har olika behov och önskemål och menar att med en modell för hur hemtjänsten
ska se ut är det omöjligt att tillgodose allas behov. Tegnhammar (M) och Roslund (M)
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att utreda
möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng i Malmö stad. Med
äldreomsorgspeng bedöms den enskilde själv få styra vilka typer av insatser den får hjälp med
och vem som ska utföra dessa.
I motionen framgår inte tydligt vilka insatser inom äldreomsorg som avses falla inom
systemet för äldreomsorgspeng. Eftersom hemtjänst är den enda insats som omnämns i
motionen gör förvaltningen tolkningen att äldreomsorgspeng rör hemtjänstinsatser i ordinärt
boende. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som går igenom på vilket sätt
den enskilde idag kan påverka sina hemtjänstinsatser.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som framförs i yttrandet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
med en kompletterande mening: "genom förvaltningens omvärldsbevakning följer vi
utvecklingen i andra kommuner, även där s.k. valfrihetssystem införts".
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 6.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 7.
Yrkanden

Anders Rubin (S) med instämmande av Eva Lindholm (L) yrkar att förvaltningens förslag
kompletteras med meningen "genom förvaltningens omvärldsbevakning följer vi
utvecklingen i andra kommuner, även där s.k. valfrihetssystem införts".
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla
motionen.
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Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att avslå
motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Rubins (S) och Lindholms (L) tillägg
vilket innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
3. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande med Rubins (S) och Lindholms (L) tilläggsyrkande.
Omröstning

Omröstning begärs och genomförs genom handuppräckning. Nämnden godkänner följande
beslutsgång:




Alternativ 1 för bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Rubins (S) och
Lindholms (L) tillägg vilket innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Alternativ 2 för avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Alternativ 3 för avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Omröstningsresultat

Med 8 röster på alternativ 1 beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag till yttrande
med Rubins (S) och Lindholms (L) tilläggsyrkande och att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Sonja Jernström (M)
Kay Wictorin (C)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Lindholm (L)
Eva Hallén (SD)
Resultat

Alt. 1
X

Alt. 2

Alt 3.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

4

1

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Motion av Tegnhammar (M) och Roslund (M)
om införandet av äldreomsorgspeng
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om införandet av en
äldreomsorgspeng
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om införandet av en
äldreomsorgspeng
Vi kan konstatera att liberalerna helt övergett sin egen politik. Detta var en av deras hjärtefrågor
för lite mer än ett år sedan och nu har de tyvärr anammat en socialdemokratisk politik.
Tråkigt för liberalerna, men ännu tråkigare för brukarna som förtjänar att bestämma själv över
sitt liv och för en förvaltning som behöver allt nytänkande man kan i en verksamhet som tyvärr
inte levererar önskvärd kvalitet.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

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

Bilaga
20 7

Reservation angående ärende 6 Motion av Torbjörn Tegnhammar och John Roslund
Vi yrkade avslag på denna motion och reserverar oss mot att så ej blev fallet.
Malmö 31 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

6

Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

HVO-2019-4877
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Vänsterpartiet förslår att Malmö stad skall införa
biståndet biståndsbedömt trygghetsboende vilket ska tilldelas efter behov och inte utifrån
kötid eller den äldres ekonomi. Vidare förslår Vänsterpartiet att avgifter och hyra för
biståndsbedömda trygghetsboenden ska hållas låga samt att boendena förläggs till områden
med en stor andel mindre resursstarka äldre.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till stadens behov av att investera i nyproduktion och upprustning
vad gäller vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande
om motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende
i Malmö.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 8.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla följande förslag
till beslut i motionen: "införa biståndet biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö", och
avslag till resterande förslag till beslut.
Anders Rubin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande och att därmed föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande och
att därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande och därmed
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Birgitta Ehlin (V) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande vilket innebär att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
2. Avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionens första förslag till beslut: "införa biståndet
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö", och föreslå avslag till resterande förslag
till beslut i motionen.
3. Avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen i sin helhet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag till yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21
Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Motion av Anders Andersson (V) om att
införa biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater i nämnden delar till viss del intentionerna i
denna motion. I en välfärd där fokus är att spendera våra skattemedel på kärnverksamheter
borde rätten till att få ett trygghetsboende vara starkare än vad det är idag. Dock måste
organisering, utformning, och kostnader med mera utredas noga innan biståndsbedömt
trygghetsboende skulle kunna införas. Socialdemokraters och liberalers tar i sitt svar tämligen
lätt på frågan. Det gör inte vi. Vi ville markera att vi är intresserade av att genomföra
intentionerna i motionens första att-sats, men vill också påtala vikten av en ordentlig
genomlysning av konsekvenser innan man genomför biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö.
Vi valde att yrka bifall på första att-satsen:
Att införa biståndet biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
Då vi inte fick bifall yrkade vi på reservation

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 9

Reservation angående ärende 7 Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trrygghetsboende i Malmö.
Vänsterpartiet ville bifalla denna motion och reserverar oss mot att så inte blev fallet.
Malmö 28 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

7

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

HVO-2019-5802
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Malmö. I den föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att ge hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten,
med syfte att minska antalet hemtjänstpersonal som besöker den äldre i dennes hem.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar löpande med att ha en god kontinuitet i vården
och omsorgen om nämndens målgrupp. En god personalkontinuitet bör vara kopplad till den
enskildes behov av vård och omsorg. Den enskildes behov kan öka och minska över tid.
Eftersom behov varierar på individnivå, och därmed även på gruppnivå går det inte att
översätta den enskildes behov till ett generellt mått giltigt för alla brukare. Det gör det osäkert
att ta fram ett målvärde om god personalkontinuitet som indikerar en kvalitetsförbättring för
den enskilda individen. Därutöver har Malmö stad en högre personalkontinuitet än
riksgenomsnittet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontinuitetsbonus i
hemtjänsten.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 10.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 11.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla
motionen.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att avslå
motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande vilket innebär att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
3. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Motion av Roslund (M) och Rahm (M) om att
införa kontinuitetsbonus inom hemtjänsten
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus
inom hemtjänsten
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus
inom hemtjänsten
Vi kan konstatera att trots att hemtjänstens NKI (Nöjd KundIndex) jämfört med rikets resten
av kommuner ligger i botten, har styret bestående av socialdemokrater, liberaler och ett alltid
stödjande miljöpartiet inga ambitioner alls för att förbättra kvalitén.
Det har vi och det är också därför vi yrkade bifall till motionen i dess helhet.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande anförde vi reservation.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 11

Reservation angående ärende 8 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
att införa kontinuitetsbonus inom hemtjänsten.
Vänsterpartiet yrkade avslag på denna motion och vi reserverar oss mot att så inte
blev fallet.
Malmö 28 januari 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

8

Malmöinitiativet om att avveckla vegonorm för mat inom
offentliga verksamheter

HVO-2019-6066
Sammanfattning

I Malmö stad finns flera möjligheter för medborgare att lämna förslag till kommunen, ett av
dem är genom ett så kallat Malmöinitiativ. Medborgare kan också kommentera och stödja
andras initiativ. Om minst 100 personer stödjer ett initiativ genom sin underskrift ska berörd
nämnd ta upp ärendet och svara Malmöbon angående förslaget. Svaret publiceras sedan på
Malmö stads hemsida för Malmöinitiativ.
Den 4 november 2019 publicerade en medborgare ett initiativ om att avveckla vegonorm för
mat inom offentliga verksamheter något som bland annat gäller för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. Initiativet har fått över 100 namnunderskrifter och ska
därför tas upp i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för svar.
Initiativet handlar om att medborgaren anser att offentlig verksamhet inte ska ha en
vegonorm. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett svar på initiativet och
tydliggör bland annat att det inte råder någon vegonorm i nämndens verksamheter.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
med tillägget: "Den mat som serveras på våra boenden har de enskilda via sina
avgifter själva betalt, vilket gör vår hantering av mat principiellt annorlunda än t.ex.
skolor och förskolor där samhället tillhandahåller färdiglagad mat" efter den tredje
meningen i yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 12.
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 13.
Ajournering

Ajournering klockan 11.10 - 11.17.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande mening efter den tredje
meningen i yttrandet: "Den mat som serveras på våra boenden har de enskilda via sina
avgifter själva betalt, vilket gör vår hantering av mat principiellt annorlunda än t.ex. skolor
och förskolor där samhället tillhandahåller färdiglagad mat".
John Roslund yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att förvaltningen
ombeds återkomma med ett yttrande där fokuset i svaret är att man ska servera den mat som
de äldre önksar och inte som i andra förvaltningar tvinga på människor enbart vegetarisk mat
vissa dagar.
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Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: att bifalla förvaltningens förslag till
yttrande med Rubins (S) tillägg enligt yrkande och att avslå förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till yttrande med Rubins (S) tillägg.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Malmöinitiativ om att avveckla vegonorm för
mat inom offentlig verksamhet
Förvaltningens förslag till yttrande
Malmöinitiativet
Bilaga 1, Insändare i tidningen Västerbottens-Kuriren
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Malmöinitiativet om att avveckla vegonorm för mat inom offentliga verksamheter
Nämndens svar inleds med: ” I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter råder inte
någon vegonorm, alltså att vegetarisk kost skulle vara det normsättande vid servering av mat.
Matsedeln planeras av kockar och omsorgspersonal på nämndens boenden tillsammans med de
som ska äta och utgår från Livsmedelsverkets råd för bra måltider i äldreomsorgen.” Så
förutsätter vi att man hanterar våra äldre.
Dock avslutas yttrandet i ett helt annat tonläge. ”Nämnden följer också ett styrdokument
beslutat av Malmö kommunfullmäktige: Hållbar utveckling för policy och mat. I det
dokumentet framgår bland annat att en större andel vegetabilier ska användas i kommunen, dvs.
att en del av köttet ska bytas ut mot vegetabilier såsom ärter och bönor men att tallriksmodellen
ändå ska följas. För äldre, där det inte är ovanligt att aptiten minskar, finns en särskild
tallriksmodell. Anledningen till att en större andel vegetabilier ska användas är för att kött ger
större växthusgasutsläpp än vegetabilier och kommunen har ett mål om att växthusgasutsläpp
relaterade till mat ska minska med 40 % till 2020 jämfört med 2002.” Man tänker således
minska köttet för de äldre till förmån för mer vegetariska alternativ, något som går helt emot
Livsmedelsverkets rekommendationer för tallriksmodellen för äldre med nedsatt aptit. Den
förordar samma mängd kött, mindre kolhydrater, mindre vegetabilier och mer fett. Naturligtvis
ska Malmö stad följa den modellen och inte hålla på med politisk klåfingrighet i vad äldre
människor ska äta i sina hem. För det är lätt att glömma att våra boenden också är våra brukares
hem och att maten ofta är dagens höjdpunkt. Den höjdpunkten vägrar vi försämra. Således
menar vi att yttrandet från vår nämnd borde ha ett tydligare fokus på att maten som serveras
ska vara efter den äldres önskemål och inte använda stora delar av yttrandet till att motsäga vad
man inleder yttrandet, nämligen att man inte har en vegonorm i äldreomsorgen. Vi menar att
den som ställt frågan i initiativärendet förtjänar ett tydligt svar och inte som nu ett svar som
motsäger sig själv.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 13

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende 09. HVO-2019-6066
Malmöiniativet om att avveckla vegonorm för mat inom offentliga verksamheter
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande då det
säger att det inte finns en vegonorm i kommunen men samtidigt talar om att nämnden
följer ett styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige Hållbar utveckling för policy
och mat. Dokumentet säger att en större andel vegetabilier ska användas. Kött skall bytas
ut mot ärter, bönor och liknande.
Sverigedemokraterna kan inte stödja ett yttrande där ett beslut i kommunfullmäktige skall
styra vad äldre skall äta.
Växthusgasutsläpp eller ej kommunen skall inte styra vad befolkningen skall äta.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av
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Bilaga 13
Regina Harwigsson (SD)
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§

9

Malmöpanelen hösten 2019

HVO-2019-2798
Sammanfattning

Malmöpanelen är en enkätundersökning som är en av Malmö stads former för
medborgardialog. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att ställa frågor till
Malmöpanelen under hösten 2019. Frågorna handlade om hur trygg man känner sig med att
få vård och omsorg av kommunen samt anledningar till känslan av trygghet. Resultatet från
höstens frågor är nu sammanställt och visar en förhållandevis låg trygghet i att man, eller
anhörig, ska få den stöd och hjälp som kan behövas vid ålder eller sjukdom. Erfarenheten av
kommunens stöd och hjälp i relation till om man känner sig trygg eller inte trygg är splittrad.
Att ta i beaktande är dock den mycket låga svarsfrekvensen på frågorna.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om resultatet från
Malmöpanelen hösten 2019.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Resultat Malmöpanelen hösten 2019
Resultat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-21

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31
Ärende: Malmöpanelen hösten 2019

Trots låg svarsfrekvens är det oroväckande att man har så låg tilltro till kommunens vård och
omsorg och att erfarenheten av kommunens stöd och hjälp är splittrad.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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§

10

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2019-12-10 - 2020-01-23

HVO-2019-6398
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-12-10 – 2020-01-23 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
2019-12-10 – 2020-01-23.
Beslutsunderlag




















Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-12-10 - 2020-01-23
Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad, HVO-2019-6394
Budget 2020 med plan för 2021-2022 Malmö stad, HVO-2019-6401
Översyn och upphävande av nämndsövergripande styrdokument, HVO-2019-6399
Fördelning av statliga medel som avser finskt förvaltningsområde 2020, HVO2019-6534
Krisledning Malmö stad fr.o.m. 2020, HVO-2019-6568
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18),
HVO-2019-6569
Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till idéburna
organisationer med verksamhet inom det sociala området, HVO-2020-54
Protokoll Centrala pensionärsrådet 2019-12-10, HVO-2019-870
Information om tillstånd för Vardaga Nytida Omsorg AB att bedriva särskilt
boende Villa Varvet, HVO-2019-6546
Information om tillstånd för Vardaga Nytida Omsorg AB att bedriva särskilt
boende Villa Sjöstaden, HVO-2019-6547
Information om Malmöpanelen våren 2020
Attestreglemente för Malmö stad från och med 1 april 2020, HVO-2020-362
Avsägelse från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden december 2019, HVO-2020-361
Slutrapport En mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande
arbete, HVO-2020-360
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats 2019, HVO2019-822
Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3 2019, HVO-2019-4681
Förvaltningsremiss om Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin och medicintekniska
industrin, HVO-2019-6560
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Anteckningar från partigruppernas input på internat den 12-13 december 2019,
HVO-2019-3111
Protokoll Förvaltningsrådet 2020-01-22

Paragrafen är justerad
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§

11

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-12-10 2020-01-23

HVO-2019-6400
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
2019-12-10 – 2020-01-23.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-12-10 – 2020-01-23.

Beslutsunderlag





Redovisning av delegerade beslut 2019-12-10-2020-01-23
Delegerade biståndsbeslut december 2019
Förteckning över tillsatta tjänster 2019-06-01 - 2019-12-31

Paragrafen är justerad
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§

12

Information om seniorrådgivaren/äldreombudsmannens arbete

Nämndens seniorrådgivare tillika äldreombudsman Annika Kron Larsson berättar om arbetet
som skett sedan tjänsten inrättades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fr.o.m. 1 maj 2019.
Paragrafen är justerad
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§

13

Förvaltningens information

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:












Larmcentralen har vuxit i omfattning och uppdragen är fler och större jämfört
med när den startade, många uppdrag ryms inte heller inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens kärnuppdrag. Förvaltningsdirektör har därför initierat en
utredning kring Larmcentralens uppdrag, utredningens resultat kommer att
återrapporteras till nämnden.
En första trygghetsträff som förvaltningen anordnar tillsammans med polis och
räddningstjänst var den 30 januari 2019 och hade många besökare. Ytterligare fem
stycken är planerade under våren.
Sedan många år hyr kommunen lokaler som SPF och PRO utnyttjar. Under våren
2020 kommer lokalerna att även nyttjas av förvaltningen genom att medarbetare
anordnar aktiviteter öppna för alla inom nämndens målgrupp.
Avvecklingen av det särskilda boendet Norra Bulltoftavägen går enligt plan. Många av
de boende har fått nya placeringar enligt önskemål och medarbetare har också fått nya
placeringar. Till den 31 maj 2020 förväntas hela boendet vara avvecklat.
Nyligen har det stått i medier om Malmö stads ansvar vid transport av avlidna.
Bårhusen är regionens ansvar och förvaltningen använder ett företag som tar hand
om transporten av avlidna i de fall där brukaren inte har anhörig som kan ordna med
transporten, något som sker väldigt sällan.
Förvaltningens pilot av nytt kvalitetsuppföljningssystem där sektionschefer ska ställa
frågor till brukare varje vecka är igång, och utvärdering kommer att göras och
redovisas till nämnden under våren 2020.
Årsanalys för 2019 tas upp på nämndens möte i februari, bokslutet visar ett
underskott på 437 000 kronor, undantaget de 53 miljoner som nämnden är tillåtna av
kommunfullmäktige att ha som underskott med anledning av utebliven kompensation
för tidigare riktade statsbidrag.
I januari har det på grund av systembyte gått ut en del felaktiga avgiftsfakturor till
brukare. Förvaltningen är medveten om problemet och arbetar med att rätta till de fel
som uppstått.

Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel informerar om:




Vårens Anhörigforum äger rum den 16 april klockan 17.30-20.00 på Dammfrigården.
Tidigare har det av de anhöriga tagits upp frågor kring kommunikation, därför
kommer det att vara temat för kvällen. Först inleds det med en timme mingel mellan
anhöriga och politiker. Därefter planeras att visas ett förslag på ny hemsida för
anhöriga där förvaltningen gärna vill ha in synpunkter och förbättringsförslag. Sista
halvtimmen har man möjlighet att se en film om biståndshandläggarnas arbete.
Limhamns mötesplats är fortsatt stängd på grund av bristfällig arbetsmiljö, planerade
aktiviteter har flyttat främst till Mathildeborg, men även mötesplats Ignis i Kirseberg
och Café Sommaren på Augustenborg.
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