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§

47

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.
Beslut

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

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag





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
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§

48

Redovisning av domar, kvartal 1 2020

HVO-2020-1485
Sammanfattning

I ärendet redovisas en sammanställning över inkomna domar till hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens myndighet under kvartal 1 2020.
Beslut

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

Beslutsunderlag



Redovisning av domar kvartal 1 2020
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§

49

Förvaltningens information

HVO-2020-61
Sammanfattning

Avdelningschef för ordinärt boende Åsa Ollerstam Lundh och avdelningschef för särskilt
boende Helen Martinsson informerar om arbetet med basal hygien:












Den årliga nationella punktprevalensmätningen av följsamheten till basala
hygienrutiner genomfördes för några veckor sedan, men resultatet är ännu inte
färdigsammanställt.
I verksamheterna pratar man om basal hygien dagligen, i vissa verksamheter kommer
det även skriftligen till medarbetarna varje dag. Affischer om hygien sitter uppe i
förvaltningens lokaler. Sjuksköterskor besöker hemtjänstgrupper för information om
basal hygien.
Där det finns digitala skärmar visas löpande "tvätta händer-film".
Man gör sina sedan tidigare planerade kontinuerliga självskattningar kring basal
hygien i sektionerna.
Hemtjänstpersonal har pappershanddukar och handsprit med sig under sina besök i
brukarens hem.
På korttidsboenden finns hygienombud eller hygiengrupper.
Inom särskilt boende har man löpande sina hygienronder tillsammans med Region
Skånes vårdhygien, dessa är dock stoppade pga. rådande besöksförbud på boendena.
Till hösten planerar särskilt boende för egenkontroll om hur man teoretiskt och
praktiskt har gått igenom basala hygienrutiner. Man kommer också mäta tillgången till
handsprit.
Tyvärr har det förekommit att handsprit försvunnit och därför finns inte öppen
tillgång till lagren i verksamheterna, men det finns alltid tillgång under varje
arbetspass.
Det är infört speciella städrutiner i verksamheterna.

Avdelningschef Helen Martinsson informerar muntligen om det ärende om arbetskläder som
står på dagordningen (§ 50):







Efter uppdrag från nämnden i december 2019 har förvaltningen tagit fram förslag på
strategi för att tillgodose arbetskläder.
I strategin utgår förvaltningen från att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att äga
kläderna, och att de ska köpas in från ett befintligt ramavtal som SKL Kommentus
har. Kläderna beräknas ha en lång hållbarhet och om man hyr kläderna byts de ut
efter att avtalet går ut, vilket är max fyra år.
I förslaget utgår förvaltningen från 7 uppsättningar, dvs. bussarong och byxa, per
medarbetare.
Det kommungemensamma tvättavtalet börjar den 1 maj och har inte överprövats.
Förvaltningen vill utreda möjligheten att personer med arbetsmarknadsanställning
hanterar tvätten på plats på särskilda boenden och korttidsboenden.
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I situationen med en smittspridning av sjukdomen covid 19 har förvaltningen redan
köpt en del kläder från det nämnda avtalet, och dessutom hyrt in plagg från Region
Skåne. 15 000 plagg är utlevererade till hemtjänst och hemsjukvård. Detta är inte
tillräckligt för att tillgodose de sju uppsättningarna per medarbetare, men mer
kommer att beställas när beslut om strategi är fattat.
Rutiner för förvaring och hantering av arbetskläder ska tas fram.

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om den ekonomiska prognosen efter mars
månad:






Den ekonomiska prognosen för helåret 2020 var efter mars månad ett nollresultat.
Detta var dock innan arbetet kring covid 19-pandemin påbörjades. Detta arbete
kommer att innebära större kostnader än budgeterat, exempelvis kring material av
olika slag, den verkliga prognosen i nuläget för helåret är att det troligen kommer att
bli ett underskott.
Alla kostnader relaterade till covid 19 försöker märkas upp i bokföringen så att
förvaltningen så gott det går kan redovisa någon form av "normalläge" där covid 19kostnader särredovisas.
Utvecklingsarbete av olika slag stannar av för tillfället vilket kan innebära att vissa
kostnader skjuts på framtiden. Hur stimulansmedel för olika utvecklingsarbeten
påverkas av situationen vet man inte heller i nuläget.
En del kostnader kompenserar staten för, men det är oklart hur länge.
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§

50

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner följande strategi för tillgodoseendet av
arbetskläder i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen:
1) Samtliga berörda avdelningar köper in egna arbetskläder (s.k. kundägda plagg).
2) Tvätten av arbetskläderna inom samtliga avdelningar sker genom avrop av
tvättservice från ett kommunövergripande ramavtal.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att under hösten 2020 utreda möjligheterna att tvätten på särskilda boenden
och korttidsboenden ska kunna genomföras av anställda med
arbetsmarknadsanställning istället för med tvättservice, och att då lösningar för
arbetsmarknadsinsatser finns på plats ersätta tvättservice med dessa.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 1.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar att punkt 3 i strategin för tillgodoseende av arbetskläder tas bort:
Tvätten av arbetskläderna inom särskilt boende och korttidsboende sker under en övergångsperiod av
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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.
John Roslund (M) instämmer i Ehlins (V) yrkande.
Ajournering

Mötet ajourneras klockan 10.53-11.05.
Beslutsgång

Efter överläggningar enas nämnden om att ändra punkt 2 och 3 i den föreslagna strategin och
att beslut i ärendet ska vara följande:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner följande strategi för tillgodoseendet av
arbetskläder i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen:
1) Samtliga berörda avdelningar köper in egna arbetskläder (s.k. kundägda plagg).
2) Tvätten av arbetskläderna inom samtliga avdelningar sker genom avrop av
tvättservice från ett kommunövergripande ramavtal.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att under hösten 2020 utreda möjligheterna att tvätten på särskilda boenden
och korttidsboenden ska kunna genomföras av anställda med
arbetsmarknadsanställning istället för med tvättservice, och att då lösningar för
arbetsmarknadsinsatser finns på plats ersätta tvättservice med dessa.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-04-28 Strategi för tillgodoseendet av arbetskläder uppdaterad efter tvättupphandling
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-04-28
Ärende 05. HVO-2020-580
Strategi för tillgodoseendet av arbetskläder i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhet
Sverigedemokraterna ser att det finns en möjlighet till ett problem om det är personer med
arbetsmarknadsanställning som skall tvätta kläderna. Om dessa personer utför ett riktigt
arbete så skall de ha riktiga anställningar. Det kan även bli en situation med snedvriden
konkurrens då kommunens tvätteri med arbetsmarknadsanställningar kan hålla en prisnivå
som är omöjlig för ett företag som bedriver sin verksamhet på den ordinarie
arbetsmarknaden.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

51

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid
19-pandemi

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om nuläget i förvaltningens hantering av
pågående covid 19-pandemi:

















Siffror över antal smittade, både i samhället och i nämndens verksamheter, ändras
från dag till dag och förvaltningen kommer därför framöver att kommunicera antal
smittade mer generellt: "ett tio-tal, ett tjugo-tal osv." En ökning av antalet smittade är
förväntad. Med anledning av patientsekretess kommunicerar förvaltningen inte i vilka
verksamheter som smittan finns.
Förvaltningen arbetar hårt med att minimera smittspridningen. Arbetet utgår från
Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer kring basal
hygien, att medarbetare inte ska arbete vid minsta symptom m...
I sektionerna pågår bland annat ett viktigt upplysningsarbete kring arbetskläder,
skyddskläder och skyddsutrustning för att hantera den oro som finns. Förvaltningen
arbetar efter de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndighet och Region
Skåne. Ändras dessa rekommendationer kommer även förvaltningen att ändra
arbetssätt.
Förvaltningen, och flera delar av Malmö stad, arbetar med att öka på lagren av
material och skyddsutrustning. I detta arbete finns samarbete med andra kommuner,
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen för att kunna konkurrera bättre på marknaden med
stora beställningar.
Ett covid-team kommer att startas inom kort i samarbete med Region Skåne. I teamet
ingår funktionerna undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Medarbetare har anmält sig frivilligt till teamet. Från regionens sida finns stöd av
koordinator och läkare. Teamet kommer att arbeta med misstänkt eller konstaterat
smittade i sitt hem och vård kommer att kunna ges dygnet runt från teamet.
Tillsammans med primärvården kommer också kohort vård att startas. 44 platser
kommer att göras tillgängliga på Lundavägens korttidsboende. I denna vårdform
isoleras personer med konstaterad smitta, men den ersätter inte specialistsjukvården.
Individuell bedömning av patienter kommer att göras inför placering i kohortvården,
men det kan röra sig om patienter som är utskrivningsklara från sjukhus men inte bör
återgå till särskilt boende, eller personer som inte klarar vård i ordinärt boende.
En utökad provtagning sker av patienter i nämndens verksamheter. Därmed är det
naturligt att fler också konstateras ha smittan. Förvaltningen ser gärna att
provtagningen bland medarbetare inom äldreomsorgen också ökar, men regionens
fokus ligger just nu på sjukvårdsmedarbetare.
Personalfrånvaron i verksamheterna varierar mellan 7-20 %. Förvaltningen klarar att
bemanna upp i nuläget. Det pågår fortsatt rekryteringsarbete, där de som rekryteras
också är tänkta att vikariera under sommaren. Cirka 2 000 ansökningar har kommit in,
glädjande nog har många intresserade vårderfarenhet eller -utbildning.
Kommunal har lämnat en begäran enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen om åtgärder.
Vid tid för sammanträdet innebär detta inget skyddsstopp. Förvaltningen fortsätter
att hålla nämnden uppdaterad i detta ärende.
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Det finns insatser för medborgare 70 år och uppåt eller som tillhör annan riskgrupp,
som kommunen samlat på hemsidan. Det finns bland annat information om olika
stödtelefoner, IT-fixare, livsmedelsaffärers särskilda öppettider samt samarbete kring
inköp till de som inte utgör nämndens brukare men som kan behöva den hjälpen.
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§

52

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avslår förslag till beslut i nämndinitiativet från
Sverigedemokraterna.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Regina Harwigsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativets förslag till beslut.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till nämndinitiativets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till nämndinitiativets förslag till
beslut och avslag till nämndinitiativets förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden avslår förslag till beslut i nämndinitiativet från
Sverigedemokraterna.
Omröstning

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för avslag till nämndinitiativets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till nämndinitiativets förslag till beslut
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Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå nämndinitiativets förslag till
beslut.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja
Nej
Avstår
Anders Rubin (S), ordförande
X
Michael Högberg (L), vice ordförande
X
John Roslund (M), andre vice ordförande
X
Tove Granditsky Svenson (S)
X
Martin Hjort (S)
X
Nancy Castillo (S)
X
Marie Engqvist Ridell (MP)
X
Birgitta Ehlin (V)
X
Ragnhild Ståleker (M)
X
Sonja Jernström (M)
X
Kay Wictorin (C)
X
Ilvars Hansson (SD)
X
Regina Harwigsson (SD)
X
Resultat
11
2
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ
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Bilaga 2

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-04-28
Ärende 06.
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om hjälp med matleveranser till brukare
Vi yrkade att förvaltningen skulle undersöka om det gick att genomföra vårt förslag.
Med röstsiffrorna 11-2 avslogs förslaget.
Allt prat från de andra partierna om att hjälpa våra brukare, anställda samt verksamma
företag verkar plötsligt stanna av när Sverigedemokraterna kommer med konstruktiva
förslag som med enkla medel hade kunnat genomföras med hjälp av sunt förnuft och utan
någon upphandlingsprocess.
Det som fungerar i andra kommuner fungerar tydligen inte i Malmö. Man vet uppenbart
svaret redan innan man utrett frågan.
Då vårt yrkande inte vann nämndens gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

53

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om ändrade
transportsätt för personalen

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avslår förslag till beslut i nämndinitiativet från
Sverigedemokraterna.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Regina Harwigsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.

Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativets förslag till beslut.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till nämndinitiativets förslag till beslut.
Beslutsgång och omröstning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till nämndinitiativets förslag till
beslut och avslag till nämndinitiativets förslag till beslut. Ordförande genomför omröstning
utan begäran. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för avslag till nämndinitiativets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till nämndinitiativets förslag till beslut
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Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar nämnden att avslå nämndinitiativets förslag till
beslut.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ja
Nej
Avstår
Anders Rubin (S), ordförande
X
Michael Högberg (L), vice ordförande
X
John Roslund (M), andre vice ordförande
X
Tove Granditsky Svenson (S)
X
Martin Hjort (S)
X
Nancy Castillo (S)
X
Marie Engqvist Ridell (MP)
X
Birgitta Ehlin (V)
X
Ragnhild Ståleker (M)
X
Sonja Jernström (M)
X
Kay Wictorin (C)
X
Ilvars Hansson (SD)
X
Regina Harwigsson (SD)
X
Resultat
11
2
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ
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Bilaga 3

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-04-28
Ärende 07.
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om ändrade transportsätt för personalen
Vi yrkade att förvaltningen skulle undersöka om det gick att genomföra vårt förslag.
Med röstsiffrorna 11-2 avslogs förslaget.
Allt prat från de andra partierna om att hjälpa våra brukare, anställda samt verksamma
företag verkar bara vara luft i tomrum.
När det plötsligt blir skarp läge, eftersom Sverigedemokraterna kommit med ett
konstruktivt förslag, som med enkla medel hade kunnat genomföras, byter man plötsligt
åsikt.
Det minsta man kunnat begära är att man bifallit till att utreda ärendet.
Då vårt bifallsyrkande inte vann nämndens gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

54

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, reviderad
2020-05-01

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.
Beslut

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




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
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§

55

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.
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.
Beslut

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

Ilvars Hansson (SD) och Regina Harwigsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.

Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för eget
förslag till yttrande:
Hälsa-, vård- och omsorgförvaltningen behandlar alla brukare på lika grunder och därför har hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden inget behov av att säskilja samt särbehandla enskilda grupper oavsett om de är klassade
som minoriteter eller inte.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Hanssons (SD) förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och att godkänna Hanssons förslag till yttrande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022.

Beslutet skickas till

Kulturnämnden
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Beslutsunderlag





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
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Bilaga 4

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-04-28
Ärende 09. HVO-2020-1185
Remiss om Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022
Om vi har förvaltningar som levererar en effektiv verksamhet som gynnar alla grupper, då
behöver vi inte någon särskild handlingsplan som gynnar en speciell grupp.
Malmö är ett finskt förvaltningsområde men ingen förvaltning har påkallat om en finsk
handlingsplan.
Vi är mitt uppe i hanteringen av pandemin Covid 19 som vi ännu inte sett slutet av och
därför så anser vi Sverigedemokrater att den verksamhet som vi har, helt skall användas
till att utföra våra huvuduppdrag.
Malmö stad skall sträva efter att möta behoven hos alla Malmöbor och därför yrkar vi på
avslag på liggande svarsförslag till förmån för vårt eget som lyder:
Att Hälsa-Vård-och Omsorgsförvaltningen behandlar alla brukare på lika grunder och
därför har HVON inget behov av att särskilja samt särbehandla enskilda grupper oavsett
om de är klassade som minoriteter eller inte.
Då vårt yrkande inte vann nämndens gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

56

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.
Beslut

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

57

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-03-20 - 2020-04-20

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.
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
















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
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§

58

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

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.
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

