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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-04-28 kl. 09:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Ordförande

Anders Rubin (S)

Ledamöter

Michael Högberg (L), Vice ordförande
John Roslund (M), Andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Sonja Jernström (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Shatila Salami (S)
Amjad Khan (S)
Eva Lindholm (L)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga deltagare

Gisela Öst, Förvaltningsdirektör
Tilde Tibblin, Nämndsekreterare
Ann Hedman, Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna
Jacqueline Mkada, Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet
Susanne Fridell, Personalföreträdare LO/Kommunal
Anne Wolf, Avdelningschef strategisk utveckling
Helen Martinsson, Avdelningschef särskilt boende
Frida Kristensson, Enhetschef myndighet
Cecilia Quittberg, Metodutvecklare myndighet

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Tilde Tibblin, 040-344932, tilde.tibblin@malmo.se
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1.

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser John Roslund (M) att justera protokollet
den 5 maj 2020.

2.

Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 1 2020

HVO-2020-1484
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska varje kvartal rapportera gynnande beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer. På
motsvarande sätt ska nämnden också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska även till Inspektionen för
vård och omsorg samt till kommunens revisorer anmäla när ett gynnande beslut verkställts
som tidigare rapporterats in som ej verkställt.
För kvartal 1, 1 januari till och med 31 mars, 2020 finns totalt 18 ej verkställda beslut att
rapportera som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Det är en minskning
med 11 beslut från föregående kvartal. Under kvartalet har nämnden fattat och verkställt 6
200 beslut, i den siffran ingår även uppföljningsbeslut och utökning av bistånd.
Ärendet behandlas och beslutas normalt på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott, men med anledning av covid 19-pandemin ställdes mötet med arbetsutskottet i
april in och ärendet flyttades till att behandlas och beslutas av nämnden istället.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporterna om ej verkställda beslut
för kvartal 1 2020 till kommunfullmäktige samt till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag




3.

Tjänsteskrivelse HVONAU 2020-04-21 Ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2020
Redovisning till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Redovisning till revisorskollegiet om ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Redovisning av domar, kvartal 1 2020

4

HVO-2020-1485
Sammanfattning

I ärendet redovisas en sammanställning över inkomna domar till hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens myndighet under kvartal 1 2020.
Ärendet behandlas och beslutas normalt på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott, men med anledning av covid 19-pandemin ställdes mötet med arbetsutskottet i
april in och ärendet flyttades till att behandlas och beslutas av nämnden istället.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av domar kvartal 1
2020.
Beslutsunderlag


4.

Redovisning av domar kvartal 1 2020
Förvaltningens information

HVO-2020-61

5.

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om hjälp med
matleveranser till brukare

HVO-2020-1584
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 matleveranser till brukare med hemtjänst, föreslår SD att hemtjänsten ska
beställa maten till de hemtjänsttagare som behöver hjälp med inköp och beredning av
måltider vilken sedan ska hämtas och levereras av taxibolag.
Beslutsunderlag


6.

Nämndinitiativ
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om ändrade transportsätt
för personalen
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HVO-2020-1583
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 personalens transportsätt, föreslår SD att personal inom hemtjänsten ska få
använda taxi för att transportera sig mellan hemtjänsttagares hem.
Beslutsunderlag


7.

Nämndinitiativ
Strategi för tillgodoseendet av arbetskläder i hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhet

HVO-2020-580
Sammanfattning

Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige om inriktningen att vård- och
omsorgspersonal i brukarnära arbete skulle utrustas med arbetskläder. Efter flertalet
utredningar och beslut på området gav hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag till
förvaltningen att skyndsamt ta fram en strategi om på vilket sätt arbetskläder ska tillgodoses i
förvaltningen. Förvaltningen har därefter i en arbetsgrupp med representanter från
förvaltningens olika avdelningar och fackförbund tagit fram ett förslag på strategi som
innebär:
1) Samtliga berörda avdelningar köper in egna arbetskläder (s.k. kundägda plagg).
2) Tvätten av arbetskläderna inom hemtjänst, hemsjukvård samt verksamheter inom
avdelningen för hälsa och förebyggande sker genom avrop av tvättservice från ett
kommunövergripande ramavtal.
3) Tvätten av arbetskläderna inom särskilt boende och korttidsboende sker under en
övergångsperiod av medarbetarna själva på plats på boendena. Under hösten 2020 undersöks
möjligheterna att tvätten på boenden ska kunna genomföras av anställda med
arbetsmarknadsanställning. Skulle denna lösning inte vara genomförbar finns möjlighet till
avrop från det kommungemensamma ramavtalet även för dessa verksamheter.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till strategi för
tillgodoseendet av arbetskläder i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen vilket
innebär:
1) Samtliga berörda avdelningar köper in egna arbetskläder (s.k. kundägda plagg).
2) Tvätten av arbetskläderna inom hemtjänst, hemsjukvård samt verksamheter inom
avdelningen för hälsa och förebyggande sker genom avrop av tvättservice från ett
kommunövergripande ramavtal.
3) Tvätten av arbetskläderna inom särskilt boende och korttidsboende sker under en
övergångsperiod av medarbetarna själva på plats på boendena. Under hösten 2020
undersöks möjligheterna att tvätten på boenden ska kunna genomföras av anställda

6

med arbetsmarknadsanställning. Skulle denna lösning inte vara genomförbar finns
möjlighet till avrop från det kommungemensamma ramavtalet även för dessa
verksamheter.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag



8.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-04-28 Strategi för tillgodoseendet av arbetskläder uppdaterad efter tvättupphandling
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, reviderad 2020-0501

HVO-2020-211
Sammanfattning

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbetet knyter samman lagstiftade skyldigheter
med förvaltningens metoder och verktyg för att åstadkomma och säkra kvalitet. I den
föreslagna revideringen förtydligas ansvarsnivåerna och kompletterande former för ledning,
uppföljning och analys beskrivs utifrån fokus på utvecklingsarbetet.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderat
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete från och med den 1 maj 2020.
Beslutsunderlag




9.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-04-28 Revidering av ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete fr.o.m. 2020-05-01
Förvaltningens förslag till reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
fr.o.m. 2020-05-01
Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020-2022

HVO-2020-1185
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020–2022. Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)
ansvarar för framtagande och implementering, uppföljning, revidering samt rapportering.
Handlingsplanen syftar till att implementera Malmö stads åtagande med att aktivt tillgodose
den romska minoritetens rättigheter utifrån rådande minoritetslagstiftning. Målsättningen är
att öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö.
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till insatserna i handlingsplanen men vill
lyfta vikten av att fokusera på delaktighet och ökad kunskap om behov som finns bland den
romska minoriteten i Malmö. Synpunkter på förslag till handlingsplan redovisas i
förvaltningens förslag till yttrande.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022.
Beslutsunderlag




10.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-04-28 Remiss om Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Förvaltningens förslag till yttrande
Förslag till Handlingsplan 2020-2022
Ändrad tid för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 19 maj 2020

HVO-2020-1566
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställde den 29 augusti 2019 (§ 114) mötestider för
nämnden under 2020. Mötet i maj planerades till den 19 maj mellan 9-16.30 inkluderat
verksamhetsbesök på eftermiddagen.
Med anledning av den rådande covid 19-pandemin vilket påverkar verksamheter som var
tilltänka att besökas, exempelvis genom stängda mötesplatser och att besöksförbud råder på
särskilda boenden och korttidsboenden måste verksamhetsbesöken ställas in. Därför föreslås
nämnden besluta att ändra mötestiden till 9-12 den 19 maj.
Förvaltningen kommer, när pandemin inte längre råder, att planera för nya verksamhetsbesök
och återkommer då till nämnden med förslag på dag och tid.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ändrar tiden för planerat sammanträden den 19
maj 2020 till 9.00 - 12.00.

11.

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 202003-20 - 2020-04-20
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HVO-2020-1381
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-03-20 – 2020-04-20 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2020-03-20 – 2020-04-20.
Beslutsunderlag















12.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-04-28 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-03-20 - 2020-04-20
Översiktsplan för Nyhamnen, HVO-2018-1109
Utredning om sociala obligationer, HVO-2019-4652
Kommunfullmäktiges beslut om ansökan om ytterligare medel till budget 2020,
HVO-2020-606
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019, HVO-2020-1581
Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 4 2019, HVO-2020-39
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden, HVO-2020-1689
Tillfälliga riktlinjer för fakturering och kravverksamhet, HVO-2020-1694
Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats, HVO-2020-1695
Årsrapport 2019 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden , HVO-2020-1749
Arkivredovisning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad 2020-04-21
Extra förvaltningsråds protokoll 2020-03-25
Extra förvaltningsråds protokoll 2020-04-01
Extra förvaltningsråds protokoll 2020-04-08 - 2020-04-09
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-03-18 - 202004-20

HVO-2020-1382
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
2020-03-18 - 2020-04-20.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-03-18 - 2020-04-20.
Beslutsunderlag



Redovisning av delegerade beslut 2020-03-18 - 2020-04-20

