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§

59

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
från 11 maj 2020

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 maj 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2020-05-11 (justeringsdag 2020-05-18)
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§

60

Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende Havsbris,
Malmö Silon 1

HVO-2020-1128
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2013 att följa Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo och
Stadsdelsfullmäktige Hyllies planer för de särskilda boendena Annetorpsgården och
Hylliehemmet genom att ersätta båda boendena av nybyggnation. Ett avtal skrevs under den
2 maj 2016 för ett nytt boende på en fastighet i Tygelsjö. Detaljplanen för fastigheten har
dock överklagats och vann inte laga kraft förrän den 29 april 2019. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har tidigare ingått en överenskommelse med fastighetsägaren Lanthem
Tygelsjö AB kring samarbete för att uppföra det särskilda boendet, i överenskommelsen
ingick att förhandla om ett nytt hyresavtal vilket nu gjorts och förvaltningen föreslår därför
nämnden besluta om förslaget till avtal.
LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård och omsorgsnämnden att
godkänna förslaget till hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för särskilt
boende Havsbris inom fastigheten Malmö Silon 1, Tygelsjövägen 155 att gälla från
och med den tillträdesdag som regleras i avtalet samt dess bilagor.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna
hyresavtalet för särskilt boende Havsbris inom fastigheten Malmö Silon 1.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör att, efter
tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet för Havsbris med Lanthem
Tygelsjö AB.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer

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

Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till hyresavtal med hänvisning till att
ärendet bör avvecklas och att nybygget sker i kommunal regi vilket blir kostsamt till en början
men kommer långsiktigt att visa sig vara god ekonomi.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
hyresavtal och Ehlins (V) förslag om avslag till förvaltningens förslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
hyresavtal.
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Protokollsanteckning

Ragnhild Ståleker (M) för till protokollet att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bör
arbeta med påverkansarbete gentemot Region Skåne för att få till en vårdcentral i Tygelsjö.
Nämndens funktionsprogram förordar att särskilt boende har närhet till busshållplats och
service såsom apotek och vårdcentral.
Beslutet skickas till

Lanthem Tygelsjö AB
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
















Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Hyresavtal Havsbris, Tygelsjövägen 155
Förvaltningens förslag till hyresavtal
Bilaga 1, Särskilda bestämmelser
Bilaga 2, Ritningar
Bilaga 3, Gränsdragningslista för brandskydd
Bilaga 4, Gränsdragningslista
Bilaga 5, Projektgenomförandebilaga
Bilaga 5.1, ÄTA-blankett
Bilaga 5.2, Funktionsprogram för särskilt boende, reviderad 2020-03-01
Yttrande från LiMa
Beslut hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31, § 1
Överenskommelse om samarbete om särskilt boende i Tygelsjö
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
Presentation HVON 2020-05-19 Skillnader mellan nytt och gammalt hyresavtal
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Bilaga 1

•

servationäreservationttläst
Reservation angående ärende 3 :
Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende Havsbris, Malmö Silon1
Vi hade igen 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 återigen inte gick igenom.

Malmö 19 maj 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

61

Ekonomisk prognos 2020

HVO-2020-1486
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om prognostiserat ekonomiskt utfall
för året.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens justerade förslag till
ekonomisk prognos 2020.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2. Vid tid för protokollets justering hade inget
särskilt yttrande inkommit, därför saknas bilaga 2 till protokollet.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 3.
Protokollsanteckning

Ekonomichef Annika Rausin önskar justera den ekonomiska prognosen med förtydliganden
kring att det prognosticerade underskottet är netto 94 miljoner samt komplettera meningen "I
prognosen finns minskade kostnader avseende biståndsbeslut till följd av framför allt
minskade korttidsplaceringar" med texten: "motsvarande 15,8 miljoner". Nämnden
godkänner justeringen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Ekonomisk prognos 2020
Ekonomisk prognos 2020
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-05-19
Ärende 04. HVO-2020-1486
Ekonomisk prognos 2020
2020 kommer att gå till historien på grund av coronaviruspandemin. Nämnden
prognostiserar ett underskott på 94 mkr. Att det under dessa speciella omständigheter blir
underskott i verksamheten är något som måste accepteras. Att prognosen är mycket
osäker är även det helt förståeligt. Dock så finns det skäl att oroa sig. När det gäller
ordinärt boende så prognostiseras ett underskott på 12 mkr för 2020. 2019 så gjorde
verksamheten ett underskott på nästan 39 mkr. Verksamheten är ständigt under
sparbeting, Sverigedemokraterna anser att förvaltningen måste få de ekonomiska medel
som behövs för att klara sin verksamhet med tillfredställande kvalitét. Att det är en
pandemi som härjar gör inte den ordinarie verksamheten mindre viktig.
När det gäller verksamheten som bedrivs på grund av coronaviruspandemin så ställer vi
oss frågande varför covidteam och kohortvården inte kom igång förrän i maj. Denna
verksamhet skulle ha startat direkt när sjukdomen kom till Sverige, istället så har den haft
en väldigt lång startsträcka och först kommit igång nu i maj.
Sveriges krisberedskap när det gäller en pandemi har visat sig vara allt annat än
tillfredställande. Att det inte ens har funnits grundläggande skyddsutrustning i lager är inte
annat än skrämmande. Det den uppkomna situationen har visat är att kriser kommer förr
eller senare och att det måste finnas en större beredskap för detta. Att hålla en beredskap
kostar pengar och det måste det få lov att göra, kanske hade antalet dödsfall orsakade av
corona kunnat vara lägre.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

62

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid
19-pandemi

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:








Förvaltningen har förberett ett utkast till ärende kring hantering av avgifter om
personalfrånvaron blir mycket hög. Om det blir aktuellt kommer ärendet att komma
till nämnden för beslut.
I tre månader har förvaltningen haft ett aktivt arbete kring covid-19, allt annat arbete
har under denna tid stannat av. Förvaltningsledningen kommer att samverka en
särskild ledningsstruktur för fortsatt hantering av covid-19 så att ledningen kan arbeta
med den ordinarie driften i verksamheten.
Förvaltningen presenterar statistik kring bland annat beläggning, frånvaro,
provtagning, avlidna och personalkontinuitet.
Förvaltningen fortsätter att följa myndigheternas (Folkhälsomyndigheten, Smittskydd
Skåne och Vårdhygien Skåne) rekommendationer kring skyddsutrustning. Ändras
rekommendationerna kommer förvaltningen också att ändra arbetssätt.
Skyddsutrustning i hemtjänsten kommer att samverkas särskilt kort efter nämndens
sammanträde.
Besöksförbudet inom särskilt boende är svårt för boende och anhöriga, förvaltningen
arbetar med både att möjliggöra digitala samtal med anhöriga och att sätta upp
möjligheter utomhus till att träffa anhöriga.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-X Tillfälligt undantag från beslutad avgiftshantering
för hemtjänstinsatser - för kännedom
Bilaga 1, Broschyr vård- och omsorgsavgifter fr.o.m. 1 januari 2020
Presentation HVON 2020-05-19 Nuläge i förvaltningen med anledning av covid-19
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§

63

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om skyddsutrustning
mot covid-19

HVO-2020-2036
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 skyddsutrustning, föreslår SD att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska
ställa sig bakom principen att alla medarbetare som arbetar nära brukare ska ha tillgång till
skyddsutrustning och de får denna tillgång så fort nödvändig skyddsutrustning finns
tillgänglig.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser nämndinitiativet besvarat med hänvisning
till vad förvaltningen redovisade under mötets § 62.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.

Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att nämnden ska anse nämndinitiativet besvarat med hänvisning till
vad förvaltningen redovisat under § 62.
Ilvars Hansson (SD) yrkar att nämnden ska bifalla förslag till beslut i nämndinitiativet.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 11.14-11.24.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: att anse nämndinitiativet besvarat och
att bifalla nämndinitiativet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar att anse nämndinitiativet besvarat.
Omröstning

Omröstning begärs och genomförs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förslaget att anse nämndinitiativet besvarat med hänvisning till vad
förvaltningen redovisat under § 62.
Nej-röst för förslaget att bifalla nämndinitiativet.
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Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar nämnden att anse nämndinitiativet besvarat med
hänvisning till vad förvaltningen redovisat under § 62.
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
Birgitta Ehlin (V)
X
Ragnhild Ståleker (M)
X
Sonja Jernström (M)
X
Kay Wictorin (C)
X
Ilvars Hansson (SD)
X
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)
X
Eva Hallén (SD)
X
Resultat
11
2
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ

13

Bilaga 4

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-05-19
Ärende 06. HVO-2020-2036
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om skyddsutrustning mot Covid 19
Förvaltningen redogjorde inför nämnden att tillgången på skyddsmaterial är bättre och att
användningen skall ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar de fall där man
indikerar en smitta.
Det är alltså inte fritt fram, för den som känner sig osäker på sin situation, att använda
skyddsmaterial på egna bedömningar utan det måste vara en chefsperson som ger
anvisningarna.
I någon mån så har förvaltningen gått in på vår föreslagna väg och då vore det ju också
klokt om nämnden skulle ansett vårt förslag som ingående i den riskminimering som väl
måste vara huvudmålet med all smittskyddsverksamhet.
Förslaget från styret om att anse nämndinitiativet besvarat bygger på den nuvarande
situationen, inte på en situation där tillgången på material ökat och därmed möjligheten för
den enskilde att skydda sig på egen hand om man känner sig otrygg eller i ovetskap om
sin mediciniska situation.
Många av våra gamla känner fruktan då de möts av personal utan skydd.
Vi Sverigedemokrater kan inte förstå hur övriga partier M,C,V,L,S, Mp resonerar i frågan
eftersom de i en omröstning 11 mot 2 avslog vårt initiativ.
Det måste väl rimligen vara mera värt att rädda liv än att rädda prestigen hos de som tagit
besluten att blint följa Folkhälsomyndighetens propåer.
Då vårt yrkande om bifall inte vann nämndens gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Eva Hallén (SD)
Med instämmande av.

Regina Harwigsson (SD)
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§

64

Uppföljning 1 av intern kontroll 2020

HVO-2020-1487
Sammanfattning

Detta är den första uppföljningen, av tre under året, av Intern kontrollplan för 2020.
Rapporten innehåller redovisning över tre åtgärder och en granskning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten Uppföljning 1 av intern kontroll
2020.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Uppföljning 1 av intern kontroll 2020
Uppföljning 1 av intern kontroll 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
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§

65

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
fallpreventionscenter

HVO-2020-95
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om fallpreventionscenter. Motionärerna skriver att fallskador är en orsak till stort lidande för
våra äldre. Motionärerna föreslår att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag att
utreda möjligheten att starta ett gemensamt fallpreventionscenter med Region Skåne.
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 om
motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om fallpreventionscenter.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet.
Kay Wictorin (C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.

Yrkanden

John Roslund (M) 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: att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och att avslå
förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
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Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om fallpreventionscenter
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om fallpreventionscenter

Bilaga 5

Särskilt yttrande avseende ärende 8 på Hälso-, vård- och omsorgsnämndens
möte 2020-05-19, ”Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
fallpreventionscenter”.

Motionen berör fallolyckor som är ett folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser för
såväl enskilda som samhället. Fallrisken ökar med stigande ålder och fall är en av de
vanligaste dödsorsakerna för äldre.
Det finns flera orsaker till fallolyckor, men merparten av olyckorna sker i hemmiljö. Mycket
av det fallpreventiva arbetet för äldre har därför fokus på hemmiljön och att träffa äldre
människor i hemmet. Bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel och anpassad
rådgivning av olika slag är insatser i en effektiv fallprevention.
Ansvarsmässigt ligger en del av ansvaret för fallprevention på kommunen och en del på
regionen. Regionen ska t ex svara för medicinering och träning och kommunen för t ex
hjälpmedelsförskrivning. Gränsdragningen ur ansvarssynpunkt kommer förhoppningsvis att
bli tydligare med en ny äldreomsorgslag. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ett mer
begränsat ansvarsområde än regionen som har ett brett befolkningsansvar.
Det är bra att motionen tar upp betydelsen av fallprevention. Men fallpreventionscenter
torde vara mer ändamålsenliga i länder som inte har något organiserat eller uppbyggt
fallpreventionsarbete. I stället för att bygga upp nya fallpreventionscenter anser vi att det
ger bättre fallpreventiv effekt att, med fortsatt fokus på insatser i hemmiljön och
uppsökande hembesök, vidareutveckla det fallpreventiva arbete och den samverkan som
byggts upp och redan bedrivs.

Kay Wictorin (C)

Med instämmande av:
Ewa Langerbeck (C)
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§

66

Remiss om Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

HVO-2020-1249
Sammanfattning

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad har skickats på remiss från
kommunstyrelsen till samtliga nämnder och bolag. Utredningen ger förslag om att inrätta en
visselblåsarfunktion med syfte att ”fånga upp sådana särskilt allvarliga oegentligheter som
annars riskerar att inte nå fram till rätt personer och som kan få allvarliga konsekvenser för
organisationen”. Funktionen föreslås begränsas till allvarligare oegentligheter som rör
personer i ledande ställning.
Förvaltningens synpunkter på förslaget gäller att införandet av en visselblåsarfunktion bör
avvaktas tills den pågående statliga utredningen på området har lämnat sina
författningsförslag. Förvaltningen har också ett antal mindre synpunkter kring bland annat
påverkan på andra avvikelserapporteringssystem, finansiering och säkerställande av korrekt
personuppgiftsbehandling.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets justerade förslag till
yttrande om remissen Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad.
Yrkanden

Tove Granditsky Svenson (S) yrkar att rubriken "Behovet av en visselblåsarfunktion" samt
det stycke som följer under rubriken stryks ur arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig att godkänna Granditsky Svensons (S) yrkande och
att nämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande med justering enligt yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Remiss om utredning av visselblåsarfunktion i
Malmö stad
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Utredning om visselblåsarfunktion
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67

Remiss om samrådsförslag för Renhållningsordning 2021-2030
för Burlövs kommun och Malmö stad

HVO-2020-1599
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått Renhållningsordning 2021–2030 för Burlövs
kommun och Malmö stad på remiss. Renhållningsordningen består av två delar: en
kretsloppsplan och avfallsföreskrifter. Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio
mål. Till varje mål finns det beskrivet åtgärder samt ansvariga aktörer som är särskilt viktiga
för att uppnå målen. Målområdena i kretsloppsplanen är: Förebyggande av avfall, effektiv
resursanvändning, minskat spill, förtroende och samverkan. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden berörs av bland annat åtgärder kring matsvinn och återanvändning.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att flera åtgärder redan ligger i linje med
pågående arbete, men har frågetecken kring bland annat genomförandet av planen.
Förvaltningen har inga synpunkter på de föreslagna avfallsföreskrifterna.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad.
Beslutet skickas till

VA SYD

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Remiss om Renhållningsordning för Burlövs
kommun och Malmö stad 2021-2030
Förvaltningens förslag till yttrande
Kretsloppsplan 2021-2030
Föreskrifter för avfallshantering
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
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§

68

Samråd om detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i
Johanneslust i Malmö (Dp 5664)

HVO-2020-1746
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått en detaljplan på remiss från
stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen rör ett område i Johanneslust i östra Malmö. Området
används i dagsläget som industriområde, och är delvis bebyggt av både privata och
kommunala fastigheter. Föreliggande förslag till detaljplan uppskattas leda till 380 nya
bostäder. Genomförandetid för förslaget är fem år från antaget beslut om detaljplanen och
planeras att byggas ut i etapper mellan 2022–2026.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen i remissen, men vill
betona några tillgänglighetsfrågor.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö.
Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Remiss om detaljplan för fastigheten
Heliotropen 6 m.fl.
Förvaltningens förslag till yttrande
Följebrev till samrådshandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Reservation (V), stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2020-05-19
Ärende 11. HVO-2020-1746
Samråd om detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp
5664)
Området som skall bebyggas har tidigare hängt samman med Bulltofta flygplats hangarverkstad-och lagerområde.
Här har Gullviks industrier haft lager av bekämpningsmedel som man lastat i det
besprutningsplan som stod uppställt i en av hangarerna. Gullviks hade också delvis sin
tillverkning av bekämpningsmedel på denna yta. I slutet an 90 talet konstaterade man att
bekämpningsmedel som tappats under verksamhetsåren trängde upp genom
byggnadernas grundkonstruktion.
En del byggnader revs.
Efter vad vi vet så har området totalsanerats genom att man grävt sig ner 4 m. Med tanke
på giftigheten i den tidens bekämpningsmedel, kan det ju finnas en anledning göra en
sista markundersökning innan byggstart, så att inga glömda rester finns lagrade
någonstans i marken. Man kan ju inte utesluta att en långvarig, om än ringa, påverkan
skulle kunna skapa kroniska sjukdomstillstånd hos de framtida boende i husen.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

69

Förrättningsersättning för informationsmöte om covid-19 den
21 april 2020

HVO-2020-1941
Sammanfattning

Den 21 april 2020 hade hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott inplanerat ett
sammanträde. Med anledning av pågående covid 19-pandemi och att utskottet inte hade
några planerade ärenden som absolut behövde beslutas av utskottet vid den tiden beslutade
ordförande att ställa in mötet. Två ärenden flyttades till nämndens sammanträde den 28 april
2020.
Istället erbjöds samtliga ledamöter och ersättare i nämnden att delta vid ett informationsmöte
med förvaltningen per telefon under den tid då utskottet skulle ha sammanträtt. Erbjudandet
skickades per e-post den 17 april och ingen föranmälan krävdes. Mötet ägde rum den 21 april
2020 mellan klockan 9.00-10.30. Totalt 11 ledamöter/ersättare deltog.
Ett informationsmöte för nämnden är en förrättning enligt Malmö stads arvodesregler (§ 5
punkt 7). För utbetalning av förrättningsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
krävs enligt arvodesreglerna uppdrag och beslut från nämnden. Eftersom detta inte gjordes i
förhand föreslås ett retroaktivt beslut att tas.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att förrättningsersättning och i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till de 11
ledamöter/ersättare som deltog i förvaltningens informationsmöte den 21 april 2020,
klockan 9-10.30.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att förrättningsersättning och i
förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till presidiet för
deltagande i förvaltningens informationsmöte den 7 maj 2020, klockan 14.30-15.00.
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Förrättningsersättning för informationsmöte
2020-04-21
Arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad
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§

70

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-04-21 2020-05-11

HVO-2020-1760
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
2020-0-21 - 2020-05-11.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-04-21 - 2020-05-11.
Beslutsunderlag





Redovisning av delegerade beslut 2020-04-21 - 2020-05-11
Delegerade biståndsbeslut mars 2020
Delegerade biståndsbeslut april 2020
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§

71

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-04-21 - 2020-05-11

HVO-2020-1761
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-04-21 – 2020-05-11 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
2020-04-21 – 2020-05-11.
Beslutsunderlag
















Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-04-21-2020-05-11
Funktionsstödsnämndens beslut om medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11
kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30), HVO-2020-1421
Rapport om luftkvaliteten i Malmö 2019, HVO-2020-1943
Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social
hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång, HVO-2020-1964
Kommunstyrelsens beslut efter återrapportering av utvecklingsmedel inom
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella
minoriteter, HVO-2018-3004
Arvodeskommitténs beslut om arvode för deltagande i digitala sammanträden,
HVO-2020-1896
Personalredovisning 2019, HVO-2020-1976
Verksamhetsberättelse från Kommunförbundet Skånes kvalitetshandläggare för
upphandlade tjänster inom bland annat vård och omsorg, HVO-2020-1985
Begäran och svar om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen,
avdelning särskilt boende, HVO-2020-1818
Begäran och svar om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen,
avdelning ordinärt boende, HVO-2020-1819
Förvaltningsremiss om Malmö stads ärendehandbok version 4.0, HVO-2020-1687
Förvaltningsremiss om Miljöprogram 2021-2030, HVO-2020-1804
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-04-01 ny version
Protokoll förvaltningsrådet 2020-04-22
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§

72

Förvaltningens information

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:





Det är aviserat att det kommer att komma statliga medel för att förstärka
äldreomsorgen med exempelvis utbildning av vårdbiträden. Förvaltningen kommer
att föra dialog kring detta med fackliga organisationer och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
De uppdrag som nämnden givit förvaltningen under året är pausade under arbetet
med covid-19, men bevakas av direktör och nämndsekreterare.
Det särskilda boendet på Kronprinsen, vilket har 20 boendeplatser för demenssjuka,
kommer att behöva flyttas. Hela kvarteret kring Kronprinsen ska renoveras, vilket
kan innebära en total renoveringsperiod om 3-5 år och renoveringsstart är planerad
till efter sommaren 2020. Med anledning av buller, svårt med utevistelser med mera
bedömer förvaltningen att det inte går att bedriva god demensvård i lokalerna under
renovering och att de boende därför behöver flytta. Flytten påbörjas under våren
2020 och de boende får önska ett nytt särskilt boende att flytta till.

