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§

30

Information om nuläge från ordförande och ändring av
dagordningen

Sammanfattning

För tillfället pågår en pandemi med sjukdomen Covid-19 och med anledning av denna har
Folkhälsomyndigheten utfärdat rekommendationer som påverkar närvaron på nämndens
möte:



"Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta
bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk."
"Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter
med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska
undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.
Försök hålla dig hemma."

Med anledning av detta och att närvaron på kommunfullmäktige och nämnder påverkas
har samtliga partiers gruppledare i kommunfullmäktige den 19 mars 2020 slutit en
överenskommelse med en rekommendation till nämnderna som bland annat går ut på att
beslut tas enligt den mandatfördelning som valet fastställt vilket betyder att ordförande tolkar
rösterna enligt mandat för varje parti även om inte alla är närvarande eller fullt
representerade. Om något parti inte kan närvara alls kan de meddela sin vilja på förhand. Se
bilaga 1 för överenskommelsen.
Vid dagens sammanträde, 25 mars 2020, har Vänsterpartiets ledamot samt ersättare meddelat
förhinder och Vänsterpartiets gruppledare har därför på förhand meddelat ordförande sina
ståndpunkter i ärendena på dagordningen, se bilaga 2.
Ordförande meddelar också nämnden om att förvaltningen, på grund av den stora frånvaron,
kommer att filma samtlig muntlig information under nämndsmötet vilken sedan kommer att
tillgängliggöras för samtliga ledamöter och ersättare tillsammans med eventuellt skriftligt
underlag.
Med anledning av Covid-19-pandemin och dess påverkan på nämndens verksamheter
kommer nämnden överens om att ett ny punkt: "Förvaltningens information om hanteringen
av pågående corona-pandemi" läggs till som ny punkt 4 på dagordningen.
Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Gruppledaröverenskommelse 20-03-19
Närvarande; Carina Nilsson, Anja Sonesson, Björn Gudmundsson, Håkan Fäldt, Sara Wettergren,
Måns Berger, Magnus Olsson, Anders Skans och Charlotte Bossen, jurist Daniel Svartek
Med anledning av Coronaepedemin och viljan att minimera riskerna för smittspridning, har
gruppledarna gjort denna överenskommelse att gälla från och med idag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsmässigt vid 31 närvarande.
• Vid frånvaro i KF kommer beslut tas enligt den mandatfördelning som valet fastställt. Det
betyder att ordförande tolkar rösterna enligt antalet mandat för varje parti, även om inte alla
är närvarande eller fullt representerade. Detta förutsätter att ingen begär votering.
• Varje parti bör i debatten klargöra sin ståndpunkt så det är känt, om något parti inte alls finns
närvarande tolkas viljan utifrån KS-beslut med reservationer och särskilda yttrande, eller att
man på annat sätt meddelat sin vilja.
• Även underlag för minoritetsåterremiss tolkas utifrån antal mandat i KF.
Rekommendation till nämnderna
Vi enas vidare om att denna modell tillämpas i nämnderna då det finns för få närvarande på plats.
Det förutsätter att nämnden är beslutsmässig , dvs att minst hälften är närvarande.
• Möjlighet att delta digitalt kommer att finnas framöver i nämnderna och då skall de ordinarie
ledamöterna erbjudas detta om man inte kan eller bör närvara.
• Först därefter går ersättare in på ordinarie plats i den ordning som är överenskommen sedan
tidigare.
• Ersättare ska ha en möjlighet att medverka digitalt för att ersätta ordinarie ledamot från det
egna partiet som inte kan medverka fysiskt eller digitalt, eller för att säkra
beslutsmässigheten i nämnd eller utskott.
•

Det är bra om man så snart som möjligt meddelar nämndssekreteraren om förhinder ,
respektive om man vill delta digitalt.

Bilaga 2
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Från: Birgitta Ehlin <birgitta.ehlin@malmo.se>
Datum: 24 mars 2020 14:56:24 CET
Till: Anders Rubin <anders.rubin@malmo.se>
Ämne: Re: Närvaro V onsdag
Hej igen Anders!
Vi har nu haft en bra videokonferens och förstått att vi inte kan begära särskilda yttranden eller
reservationer då vi inte är närvarande. Vi går alltså med på förvaltningens/AUs förslag till beslut
genomgående. Dock har det ju kommit in ett nytt nämndsinitiativ från C och M. Angående detta
anser vi att det låter bra men då måste ju läsplattor och datorer finnas tillgängliga och personalen
måste ha tid att hjälpa till! Angående nämndsinitiativet från SD anser vi att vi litar på förvaltningens
svar. Hör av dig om du undrar över något. Mvh Birgitta Ehlin /Madeleine Håkansson
__________________________________________________________________________________
23 mars 2020 kl. 11:33 skrev Anders Rubin <anders.rubin@malmo.se>:
Vi behöver fatta några beslut, bl a att utöka IT-fixartjänsten och formellt fördela budgetpengarna.
Sen tänker jag att nämnden behöver få en aktuell dragning av förvaltningens arbete kring pandemin
som alla, även ni som är hemma, kommer kunna ta del av. Och som sagt, några andra beslut än de
som ändå skulle ha tagits blir det ju inte med den ök vi har.
Med vänlig hälsning
Anders R
_________________________________________________________________________________
23 mars 2020 kl. 10:53 skrev Birgitta Ehlin <birgitta.ehlin@malmo.se>:
Hej Anders! Vi har förmöte per telefon i morgon kl 14 och kan skicka det vi vill säga något om då. Jag
skickar det till dig efter vårt möte. Tycker fortfarande att nämnden borde ha ställts in under dessa
förutsättningar! Mvh Birgitta
_________________________________________________________________________________
23 mars 2020 kl. 09:54 skrev Anders Rubin <anders.rubin@malmo.se>:

Hej!
Om jag förstår det rätt så är även din ersättare i nämnden anmäld sjuk. Då fungerar
överenskommelsen så att vi andra som är närvarande på nämnden ändå tar hänsyn till hur
det skulle ha blivit om ni kunde ha varit närvarande och röstat. Men då behöver jag som
ordförande känna till hur ni hade tänkt rösta i de ärenden som skickats ut.
Med vänliga hälsningar

Anders Rubin

Kommunalråd
Malmö Stad
Beredningsansvar för Hälsa, Vård och Omsorg samt Strategiska personalfrågor
Ordförande HVO-nämnden
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§

31

Muntlig information om förvaltningens arbete med kvalitet och
kvalitetsuppföljning

Sammanfattning

Avdelningschef Anne Wolf och utvecklingssekreterare Emmeli Söderberg informerar om
förvaltningens nya modell för kvalitetsuppföljning.
Informationen innehåller också en återrapportering av uppdraget från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden den 29 november 2019 (§ 157) om systematisk återrapportering av
avvikelser och utredningar enligt lex Sarah och lex Maria.
Beslutsunderlag



Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-11-29

Paragrafen är justerad
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§

32

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019

HVO-2020-40
Sammanfattning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I samma
föreskrifter anges även allmänna råd om upprättande av årlig kvalitetsberättelse av vilken det
ska framgå hur kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska också, enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen
(2010:659), senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Dessa två berättelser
har dokumenterats i en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2019.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M), Ewa Langerbeck (C) och
Torsten Elofsson (KD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 4.
Ajournering

Mötet ajourneras klockan 9.48-10.20.
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Bilaga 1, Analys av avvikelser i avdelningen för hälsa och förebyggande
Bilaga 2, Analys av avvikelser i avdelningen för myndighet
Bilaga 3, Analys av avvikelser i avdelningen för ordinärt boende
Bilaga 4, Analys av avvikelser i avdelningen för särskilt boende
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
I skrivelsen nämns det att ”den enskilda har till större del fått rätt läkemedel vid rätt tid” utan
att närmare ange i vilken utsträckning detta sker. Skrivningen kan ge anledning till oro då det
motsatsvis kan tolkas som att brukare får fel medicin vid fel tidpunkt, något som då kan få
allvarliga följdverkningar. Att detta uppmärksammas tyder även på att det är ett problem och
det måste i så fall skyndsamt åtgärdas.
Förvaltningen redovisar i vilken utsträckning felmedicinering förekommer samt vilka åtgärder
som vidtas för att minimera bristerna. Av intresse är även om felmedicinering givit upphov till
skador eller sjukdomsfall.
I en tid då sjuktalen hos vår personal är höga och att vår personalomsättning är hög, är det av
yttersta vikt att det finns tydliga rutiner att följa.
Vi i oppositionen inser att det finns mer att göra föra att vår verksamhet skall ligga
kvalitetsmässigt i toppen av riket.

För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)
Torsten Elofsson (KD)

Christina Gröhn (M)

Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 03. HVO-2020-40
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Vi Sverigedemokrater ser positivt på att förvaltningen har ökat genomlysningen av
kvalitetsarbetet inom förvaltningen.
Vi kan konstatera att vi har fått en ökning i avvikelserapporteringen för avdelningen hälsa
och förebyggande från 14 till 23 vilket är 64 % ökning.
Avdelningen för myndighetsutövning går från 75 till 99 d.v.s. 32 %
Avdelningen för ordinärt boende går från 1206 till 1299 d.v.s. 8 % och slutligen
avdelningen för särskilt boende från 540 till 691 som blir 28 %
Ökningen anses bero på ökad kunskap och medvetenhet om avvikelseregistrering i
verksamheten.
Eftersom vi fångar upp fler avvikelser borde detta kunna leda till att vi i slutändan hittar de
problem som gör att våra utvärderingsresultat, jämfört med riket i övrigt, väsentligen skulle
kunna höjas.
Det som är väldigt oroande är att det sker stölder eftersom våra ”brukare” är utsatta
personer. Vi Sverigedemokrater vill stävja stölder genom införande av anställningskontroll
mot belastningsregistret men vårt initiativ avslogs av nämnden under 2019.
Vi emotser med spänning nästa rapport.
Michael Hård af Segerstad (SD)

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

33

Förvaltningens information om hanteringen av pågående
corona-pandemi

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om nuläget i förvaltningens hantering av
pågående corona-pandemi/utbrott av sjukdomen Covid-19. Bland annat informeras om
nuläget vad gäller: ledningsorganisationen, mötesplatserna, sjukfrånvaro, rekrytering,
skyddsutrustning, riskanalyser för olika scenarion, anhörigkommunikation och att fler önskar
serviceinsatser. Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samarbetet
med facken i den lokala skyddskommittén är förstärkt.
Förvaltningsdirektör poängterar att arbetet för att hindra smittspridning och säkerställa
verksamheter i tider av hög personalfrånvaro kräver stora resurser och att mycket annat
arbete stannar av, bland annat saker som utveckling av demensvård, kvalitetsuppföljning och
måluppfyllnad.
Förvaltningen kommer att fortsätta hålla nämnden uppdaterat med nya nulägesrapporter,
beslut eller särskilda händelser genom nämndsekreterare.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-03-25 Förvaltningens arbete kopplat till corona-viruset

Paragrafen är justerad
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§

34

Tilläggsbudget 1 2020

HVO-2020-1022
Sammanfattning

Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunfullmäktige,
kommunbidraget ökats med 30 000 tkr.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Tilläggsbudget
1 2020.
Särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 5.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Tilläggsbudget 1 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 04. HVO-2020-1022
Tilläggsbudget 1 2020
Sverigedemokraterna tillsammans med den övriga oppositionen fällde den styrande
minoriteten (S och L). Vi är ett parti som står bakom tanken på en stark välfärd och
kommer alltid att genomföra de satsningar på vården som vi anser är nödvändiga och är
villiga att samarbeta med samtliga partier som stödjer vår syn i de här frågorna.
S och L ville skära ner på vården av de äldre i Malmö, detta var något som
Sverigedemokraterna inte kunde ställa sig bakom. En röst på Sverigedemokraterna är
alltid en röst på en stark välfärd.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av

Regina Harwigsson (SD)
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§

35

Attestinstruktioner och nämndspecifika
tillämpningsanvisningar för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, reviderade 1 april 2020

HVO-2020-579
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår en revidering av nämndens attestinstruktion till följd av att
kommunfullmäktige har antagit ett nytt attestreglemente och att kommunstyrelsen har antagit
nya tillämpningsanvisningar. Attestinstruktionen utgör hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
nämndspecifika tillämpningsanvisningar. Den reviderade attestinstruktionen föreslås börja
gälla den 1 april 2020.
Revideringar som gjorts i attestinstruktionen är framför allt att det tydliggörs att beslutet att
utse besluts- och behörighetsattestanter delegeras chefer i organisationen och ett nytt avsnitt
om attestförteckning läggs till. I det reviderade kommungemensamma attestreglementet
framgår nämligen att nämnderna minst vid ingången av mandatperioden ska fastställa
attestförteckning. Då denna bestämmelse är ny föreslås nämnden nu fastställa
attestförteckningen och att ge ekonomichef i uppdrag att hålla den uppdaterad.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad
Attestinstruktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att gälla från och med 1 april 2020.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer attestförteckning daterad 2020-03-03
och ger ekonomichef i uppdrag att hålla den uppdaterad.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Attestinstruktion, revidering fr.o.m. 2020-0401
Förvaltningens förslag till reviderad Attestinstruktion för hälsa- vård- och
omsorgsnämnden
Attestförteckning 2020-03-03
Attestreglemente för Malmö stad fr.o.m. 1 april 2020
Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad
fr.o.m. 1 april 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17

Paragrafen är justerad
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§

36

Remiss om Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

HVO-2020-455
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Idéburen välfärd (SOU 2019:56). Syftet med utredningen har dels varit att ta fram en tydlig
definition på idéburna aktörer, dels att främja samverkan mellan idéburen och offentlig
sektor. Civilsamhället och idéburen sektor är en viktig del av samhället då de kan bidra med
ett annat perspektiv än offentliga myndigheter och kommersiella företag.
Ett sätt att gynna idéburen sektor är att möjliggöra deras deltagande i offentliga
upphandlingar. I dagsläget anses de idéburna aktörerna vara frånvarande i upphandlingar,
främst inom områdena vård och omsorg. Utredningen ger förslag på att förenkla att ingå i ett
idéburet offentligt partnerskap som är en samverkansform mellan offentliga myndigheter och
idéburna aktörer. Utredningen visar även på möjligheter med att reservera offentliga
upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna aktörer, samt att öka taket för
direktupphandling av välfärdstjänster.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
angående remissen om Idéburen välfärd (SOU 2019:56).
Särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Remiss om Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Förvaltningens förslag till yttrande
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6
Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 06. HVO-2020-40
Remiss om idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Vi Sverigedemokrater ser positivt på samarbete med den idéburna sektorn men menar
samtidigt att samarbetet skall ske för att kunna utveckla våra huvudsakliga uppgifter.
Samarbetet får inte leda till att företag slås ut d.v.s. att IOP konkurrerar ut vårt näringsliv
med hjälp av kommunalt stöd.
Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av

Regina Harwigsson (SD)
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§

37

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg

HVO-2019-5801
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg. Förslaget i motionen är att införa
ungdomsbesök på kommunala boenden för att sedan utvärdera och införa en pott för
samtliga särskilda boenden, kommunala och fristående, att söka medel ur. Roslund (M) och
Rahm (M) föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i
uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att det inte finns utrymme inom den nuvarande ekonomiska ramen att införa
ungdomsbesök inom äldreomsorgen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom
Malmös äldreomsorg.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
reserverar sig mot beslutet. I samband med justering meddelar John Roslund (M) att de inte
inkommer med en skriftlig reservation, därför saknas bilaga 7 till protokollet.
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån
för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och avslag
till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
bifalla förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 om att införa ungdomsbesök inom Malmös
äldreomsorg
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg

Paragrafen är justerad
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§

38

Remiss om Planprogram för Amiralsstaden och Persborgs
station (Pp 6051)

HVO-2020-1246
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut Planprogram för Amiralsstaden och Persborgs station
(Pp 6051) för samråd till bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Planprogrammet
gäller för området kring Amiralsgatan, Rosengård Centrum, Station Rosengård samt
Persborgs station och innehåller intentioner som är tänkta att ligga till grund för kommande
stadsbyggnadsprocesser, såsom detaljplaner.
På grund av att nämnden sent fick planprogrammet till sig och samrådstiden är kort har
förvaltningen inte haft möjlighet att yttra sig kring stora delar av innehållet, men noterar
positivt att programmet tar upp viktiga frågor såsom nämndens och dess målgruppers
framtida behov. Förvaltningen efterfrågar i yttrandet att stadsbyggnadsnämnden framöver ska
skicka planer och program till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden så att nämnden ges
möjlighet att bevaka nämndens och dess målgrupps intressen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
med ett tillägg om oro för framkomligheten för färdtjänst och specialtransporter.
Särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 8.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att förvaltningens förslag till yttrande kompletteras med att hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden uttrycker oro inför att framkomligheten för färdtjänst och
specialtransporter på Amiralsgatan inte säkerställs.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig kring att framföra oron i Roslunds (M) yrkande i
yttrandet och att förvaltningen tillsammans med presidiet tar fram en formulering för detta.
Nämnden godkänner därmed förvaltningens förslag till yttrande med ett tillägg om oro för
framkomligheten för färdtjänst och specialtransporter.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Remiss om Planprogram för Amiralsstaden
och Persborgs station
Förvaltningens förslag till yttrande
Följebrev till samrådshandlingar
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Planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg från nu till år 2040,
samrådshandling under perioden 2 mars - 10 april 2020
Bilaga 1, Övergripande trafikutredning
Reservation från Moderaterna i stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet i stadsbyggnadsnämnden
2020-02-13
Reservation från Sverigedemokraterna i stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Reservation från Moderaterna och Liberalerna i stadsbyggnadsnämnden 2018-08-23
Reservation från Sverigedemokraterna i stadsbyggnadsnämnden 2018-08-23
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet i stadsbyggnadsnämnden 2018-08-23

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 08. HVO-2020-1246
Remiss om Planprogram för Amiralsstaden och Persborgs station (Pp6051)
Vi Sverigedemokrater instämmer i förvaltningens synpunkter om att i framtiden få ta del av
liknande dokument i ett tidigare skede. I övrigt så hänvisar vi till den reservation som vi
anmälde i Stadsbyggnadsnämnden.
Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av

Regina Harwigsson (SD)
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§

39

Vidareutveckling av nämndens form för medborgardialog från
anhörigforum till anhörigdialog

HVO-2020-1230
Sammanfattning

Den 30 augusti 2018 (§ 71) inrättade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anhörigforum som
en form av medborgardialog och samråd. Sedan dess har anhörigforum ägt rum vid tre
tillfällen genom öppna möten två gånger per år. Det har konstaterats att forumet inte
fungerat tillfredställande bland annat på grund av upplevelser av otydligt syfte och andra
behov. Därför har förvaltningen tagit fram förslag på hur nämndens form för
medborgardialog från hösten 2020 kan vidareutvecklas från anhörigforum till anhörigdialog.
Förslaget innebär att integrera dialogen med anhöriga genom att använda och vidareutveckla
befintliga strukturer, informationskanaler och digitala plattformar, också i enlighet med
nämndens strategi för ett anhörigperspektiv (§ 89, 2018-09-24). Detta föreslås ske genom
medborgardialog på den nationella anhörigdagen, genom återrapportering från brukar- och
anhörigdialog på verksamhetsnivå, genom befintliga informationskanaler såsom hemsida,
nyhetsbrev och äldreombudsman och genom utvecklingsområden som sluten chatt med
förtroendevalda och frågor genom Malmöpanelen.
Tidigare beslut om politisk representation samt ersättning för deltagande och förlorad
arbetsförtjänst vid deltagande i anhörigforum föreslås oförändrat i den nya dialogformen.
Arbetsutskottet och förvaltningen föreslår nämnden att ställa in redan planerat Anhörigforum
den 16 april 2020. Detta för att minska risken för smittspridning av Corona-viruset.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
vidareutveckling av nämndens form för anhörigdialog att från och med hösten 2020
ersätta tidigare form för anhörigforum.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt
funktionsstödsförvaltningen för förankring av förslaget med årlig medborgardialog på
den nationella anhörigdagen i arbetsmarknads- och socialnämnden samt
funktionsstödsnämnden.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att representationen i nämndens form
för anhörigdialog även fortsättningsvis består av nämndens presidium samt en
ledamot eller ersättare från varje parti i nämnden och att dessa får arvode och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst i enlighet med Malmö stads arvodesregler.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare beslut (HVON 2019-10-31, §
145) och ställer in Anhörigforum den 16 april 2020.
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5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att efter corona-pandemin aktivt söka nya vägar för att få till stånd en dialog
med äldre och anhöriga med annan bakgrund än den svenska.
6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar punkt 4 i paragrafen omedelbart.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att efter corona-pandemin aktivt söka
nya vägar för att få till stånd en dialog med äldre och anhöriga med annan bakgrund än den
svenska.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig kring Roslunds (M) yrkande och att förvaltningen ges
i uppdrag att efter corona-pandemin aktivt söka nya vägar för att få till stånd en dialog med
äldre och anhöriga med annan bakgrund än den svenska.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-03-17
Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Vidareutveckling av anhörigforum
Beslut om inrättande av anhörigforum i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 71,
2018-08-30)
Strategi för ett anhörigperspektiv i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamheter

Paragrafen är justerad
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§

40

Utökning med ytterligare medicinskt ansvarig sjuksköterska
enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

HVO-2020-1421
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 orsakat av coronavirus behöver tidigare utsedda medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, Sara Negrén och Inger Siecke, kompletteras med ytterligare en medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås utse Magdalena Andersson till medicinskt
ansvarig sjuksköterska inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden from
25 mars 2020 och tillsvidare. Hon föreslås också bli anmälningsansvarig enligt lex Maria för
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
För att ytterligare stärka beredskapen för det medicinska ansvaret under tider av stor
smittspridning i samhället föreslås även hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att godkänna
förslaget att de av funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid
behov får utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor även inom
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Magdalena Andersson till medicinskt
ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Magdalena Andersson till
anmälningsansvarig enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser de av funktionsstödsnämnden utsedda
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger
medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Utökning med medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Paragrafen är justerad
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§

41

Tillfälligt ändrad målgrupp för IT-fixarens tjänster

HVO-2020-1428
Sammanfattning

Sedan 2008 finns fixartjänster för Malmöbor som uppfyller vissa kriterier kring ålder. Sedan
augusti 2019 finns även en IT-fixartjänst inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. ITfixarens uppdrag är bland annat att ge råd om kommunikationsappar och digitala
samhällstjänster, hjälp att installera och starta upp olika tjänster och konton i den enskildes
digitala verktyg med mera. Nuvarande åldersgränser är 67 år för de med beviljade
hemtjänstinsatser och 75 år för övriga grupper.
Folkhälsomyndigheten uppmanar sedan den 16 mars 2020 personer över 70 år att begränsa
sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Detta innebär att
fler kan behöva sköta inköp av t.ex. livsmedel och läkemedel över nätet och ha digitala
kontakter med släkt och vänner. För att bidra till att bromsa spridningen av covid-19 samt
skydda våra mest utsatta från att bli smittade föreslås att IT-fixaren tillfälligt sänker
åldersgränsen för Malmöbor utan hemtjänstinsatser från 75 till 70 år.
Sänkningen av ålder föreslås pågå så länge rekommendationen från Folkhälsomyndigheten
gäller. Övriga fixartjänster påverkas ej.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden sänker tillfälligt åldersgränsen för mottagare av
IT-fixartjänster till 70 år för personer utan hemtjänstinsatser så länge som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar begränsade kontakter för personer över 70 år.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Tillfälligt ändrad målgrupp för IT-fixarens
tjänster

Paragrafen är justerad
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§

42

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om samarbete för
våra äldres väl

HVO-2020-1429
Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet,
som handlar om samarbete för våra äldres väl, föreslår SD att samarbete mellan förvaltningen
och affärsinnehavare i Malmö ska snabbutredas för att undersöka om det är möjligt för
Malmöbor över 70 år att kunna beställa dagligvaror och få dem plockade, hemkörda och
fakturerade av kommunen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndinitiativet ska lämnas utan
åtgärd.
Reservationer och särskilda yttranden

Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck
(C) inkommer med ett särskilt yttrande. Vid justering av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
Yrkanden

Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till att-satserna i nämndinitiativet:




att i enlighet med förslaget [i nämndinitiativet] snabbutreda om det är möjligt att
genomföra/inleda ett samarbete med affärsinnehavare i Malmö med syftet att
möjliggöra för Malmöborna över 70 år att kunna beställa hem dagligvaror av
affärerna.
att genomföra det förslag tom förvaltningen föreslår.

Anders Rubin (S) yrkar avslag till att-satserna i nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: att bifalla förslagen i nämndinitiativet
och att avslå förslagen i nämndinitiativet. Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå
att-satserna i nämndinitiativet och att nämndinitiativet ska lämnas utan åtgärd.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ

Paragrafen är justerad

28

29

Bilaga 9

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärende 12. HVO-2020-1429
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om samarbete för våra äldres väl
Sverigedemokraternas nämndinitiativ om att låta personer över 70 år få hjälp med att
handla hem mat så de inte behöver gå till affären på grund av risken att smittas av covid19 var ett fullt genomförbart förslag som bygger på vad som genomförts i Sölvesborgs
kommun. Vi hade hoppats att på grund av den uppkomna situationen skulle de politiska
partierna i Malmö kunnat enas om att ge de äldre denna hjälpen. Det är hela samhällets
uppgift att bekämpa virusets framfart och denna åtgärd hade kunnat förhindra en del
sjukdomstillfällen och i förlängningen att fler sjukhusplatser skulle behövas att tas i
anspråk.
Tyvärr så måste vi inse att inte ens den uppkomna situationen tycks vara viktig nog för att
de andra partierna skall kunna rösta på ett förslag från Sverigedemokraterna. Förslaget
var helt genomförbart enda anledningen till att det inte genomförs är oviljan från de andra
partierna. Det var ett viktigt förslag för våra äldre som nu inte blir verklighet.
Då vårt yrkande inte fick majoritet så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Eva Hallén (SD)
med instämmande av

Regina Harwigsson (SD)
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§

43

Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om
videosamtal på särskilda boenden

HVO-2020-1440
Sammanfattning

Moderaterna (M) och Centerpartiet (C) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt
ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I
nämndinitiativet, som handlar om videosamtal på särskilda boenden, föreslår M och C att de
som bor på särskilda boenden och där utomstående besök undviks under smittspridningen av
coronaviruset ska ha tillgång till videosamtal. M och C yrkar att förvaltningen erbjuder
tjänsten videosamtal för äldre på boenden skyndsamt.
Beslut

1. Hälsa-, vård -och omsorgsnämnden uppmanar förvaltningens boenden att erbjuda
brukare möjligheten till videosamtal.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att nämnden uppmanar förvaltningens särskilda boenden att erbjuda
sina brukare och anhöriga en möjlighet att kommunicera digitalt med Skype, FaceTime eller
andra liknande tjänster.
John Roslund (M) yrkar att följa nämndinitiativets yrkande: att förvaltningen skyndsamt
erbjuder tjänsten videosamtal till våra äldre på boenden.
Beslutsgång

Efter diskussioner, och förvaltningens information om hur det ser ut idag, kommer nämnden
överens om att beslutet är att nämnden uppmanar förvaltningens boenden att erbjuda
brukare möjligheten till videosamtal.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ

Paragrafen är justerad
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§

44

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-02-13 - 2020-03-19

HVO-2020-861
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-02-13 – 2020-03-19 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
2020-02-13 – 2020-03-19.
Beslutsunderlag




















Tjänsteskrivelse HVON 2020-03-25 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-02-13-2020-03-19
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, HVO-2020810
Prislista för leverans och förvaring av analoga handlingar vid Malmö stadsarkiv,
reviderad 2020-02-01, HVO-2020-884
Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022, HVO-2019-5228
Organisation och uppdrag för genomförande av World Pride och Eurogames 2021,
HVO-2020-1020
Remiss om motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti
för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare, HVO-2017-907
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige, HVO-2019-1486
Organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning, HVO-2019-5082
Modeller för samordnad medborgardialog, HVO-2019-893
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, HVO-20191603
Årsrapport 2018 - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, HVO-2020-1026
Val till förtroendemannauppdrag februari 2020, HVO-2020-1025
Årlig rapportering från Malmöandan 2019, HVO-2020-1027
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och
sjukvården, läkemedelsindustrin och medicintekniska industrin, HVO-2019-6560
Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision
e-hälsa 2025, HVO-2020-1024
Ombud för Malmö stad i Socialstyrelsens e-tjänst för statsbidrag, HVO-2020-1161
Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella
statsbidrag, HVO-2020-1366
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan Malmö stad 2019, HVO-2019-6092
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Årsredovisning 2019 för finskt förvaltningsområde, HVO-2020-1384
Rapport - Malmös äldre, boende- och flyttmönster, HVO-2019-4910
Godkännande av omförhandlade hyresavtal för särskilda boendena Marietorp och
Lotsgården, HVO-2020-145
Process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat,
HVO-2020-1399
Yttrande om förvaltningsremiss om Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) i Malmö stad, HVO-2020-556
Yttrande om förvaltningsremiss om Målnivåer - Vård och omsorg till personer med
demenssjukdom, HVO-2020-799
Rapport till revisionen om domar som gått hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
emot, förelägganden, kritik från myndigheter med mera under perioden 2019-07-01
- 2019-12-31, HVO-2019-3873
Protokoll Förvaltningsrådet 2020-03-19

Paragrafen är justerad
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§

45

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-02-13 2020-03-17

HVO-2020-862
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
2020-02-13 - 2020-03-17.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-02-13 – 2020-03-17.

Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut 2020-02-13 - 2020-03-17
Delegerade biståndsbeslut februari 2020

Paragrafen är justerad
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§

46

Återrapportering från konferensen Future & Welfare

Vice ordförande Michael Högberg (L) berättar om konferensen Future & Welfare som han
gått på under mars månad som representant från nämnden. Presentationer från konferensen
kommer att skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Paragrafen är justerad

