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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130, alt. digitalt via Teams

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)
Amjad Khan (S)
Helena Weigel (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
Anne Wolf, Avdelningschef strategisk utveckling
Annika Rausin, Ekonomichef
Annika Wahlqvist, Stf avdelningschef ordinärt boende
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef
Helen Martinsson, Avdelningschef särskilt boende
Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef hälsa och förebyggande
Åsa Jensen, Avdelningschef myndighet
Marie-Louise Gräntz, Socialt ansvarig samordnare ordinärt boende
Linda Gustafsson, Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Ann Hedman, Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna
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Jacqueline Mkada, Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet
Susanne Fridell, Personalföreträdare LO/Kommunal
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 att justera protokollet den 30
september 2020.

2.

Muntlig information om kvalitetsarbete utifrån avvikelser 2020

3.

Muntlig information om ändringar i dagverksamheter

4.

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid 19pandemi

HVO-2020-61

5.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från
den 15 september 2020

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 september 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag


6.

Protokoll HVONAU 2020-09-15 (justering 2020-09-22)
Delårsrapport januari - augusti 2020

HVO-2020-2614
Sammanfattning

Delårsrapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild av utvecklingen av mål
och verksamhet och ekonomin under året.
OBS! Delårsrapporten publiceras senare så snart delårsbokslutet är klart.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport januari-augusti 2020.
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Beslutsunderlag



7.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Delårsrapport januari-augusti 2020
Budgetskrivelse 2021

HVO-2020-1790
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
kommunfullmäktiges budget 2021. Skrivelsen innehåller omständigheter som är av vikt för
kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förändringar i omvärlden och förändring och
utveckling av nämndens verksamhet samt begäran om investeringsram.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner arbetsutskottets förslag till
Budgetskrivelse 2021.
Beslutsunderlag




8.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021
Arbetsutskottets förslag till Budgetskrivelse 2021
Lokalbehovsplan 2021-2035

HVO-2020-1912
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente 27 § ska nämnden årligen inkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10årsperspektiv. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan för
perioden 2021-2035.
Förvaltningen har utrett hur de framtida behoven av lokaler påverkas av
befolkningsprognosen och olika demografiska faktorer. Dessa har vägts samman och
bedömningar har genomförts för att klargöra behoven inom förvaltningens olika
verksamhetsområden på kort och lång sikt.
Det särskilda boendet Kronprinsen evakueras under hösten med anledning av en stor
renovering av kvarteret. Förvaltningen bedömer att boendet inte bör flytta tillbaka till
lokalerna efter renoveringsperioden eftersom de inte bedöms ändamålsenliga för brukare eller
verksamhet. Förvaltningen föreslår därför nämnden, att i samband med beslut om
lokalbehovsplan, avveckla det särskilda boendet Kronprinsen.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till
Lokalbehovsplan 2021 – 2035.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla samtliga 20 boendeplatser
på särskilt boende Kronprinsen under hösten 2020.
Beslutsunderlag




9.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse HVON 2020-06-10 Lokalbehovsplan 2022-2031
Arbetsutskottets förslag till lokalbehovsplan 2021-2035
Upphävande av Strategisk plan för särskilda boende- och
korttidsplatser - nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt
arbete 2018-2028

HVO-2020-3294
Sammanfattning

Sedan juni 2018 har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en Strategisk plan för särskilda
boende- och korttidsplatser – nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt arbete 20182028. Syftet med planen är att den ska ligga till grund för det fortsatta strategiska arbetet för
att kunna tillgodose tillgången och kvaliteten av nuvarande och framtida särskilda boendeoch korttidsplatser. Eftersom lokalbehovsplanen och funktionsprogram utvecklats och
fortsätter att utvecklas sedan dess anser förvaltningen att syftet med planen uppfylls i de
andra styrdokumenten. För att också minska antalet styrdokument, som dessutom överlappar
varandra, föreslår förvaltningen nämnden att upphäva Strategisk plan för särskilda boendeoch korttidsplatser – nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt arbete 2018-2028
från och med 1 oktober 2020.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden upphäver Strategisk plan för särskilda boende- och
korttidsplatser – nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt arbete 2018-2028 från och
med den 1 oktober 2020.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Upphävande av strategisk plan för särskilda
boende- och korttidsplatser
Strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser - nulägesrapport 2018 samt
bedömning och fortsatt arbete 2018-2028
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-06-15
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10.

Uppföljning 2 av intern kontroll 2020

HVO-2020-2615
Sammanfattning

Uppföljning av den internkontrollplan som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog i
januari 2020 redovisas vid tre tillfällen under året. Detta är den andra rapporteringen och
innehåller information om resultatet av tre granskningar: social dokumentation,
genomförandeplan samt den kommungemensamma granskningen om röjande av sekretess.
I den av nämnden beslutade planen (2020-01-31 § 4) ingår en granskning om fallprevention
som skall bestå i journalgenomgångar, av slumpmässigt utvalda journaler, med fokus på
huruvida riskbedömningar är genomförda. Resultatrapporteringen av
granskningen planerades att ske genom denna rapport.
På grund av årets pandemisituation har avdelningen ordinärt boendes granskning ännu inte
kunnat genomföras. Granskningen skulle genomföras av medicinskt ansvariga i
samarbete med verksamheten. Då både medicinskt ansvarigas arbetsuppgifter och
verksamhetens arbetssituation i övrigt har förändrats, har omprioriteringar behövt
genomföras. Förvaltningen har ambitionen att genomföra granskningen under hösten för
redovisning i den tredje uppföljningsrapporten för året.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten Uppföljning 2 av intern kontroll
2020.
Beslutsunderlag




11.

Tjänsteskrivelse uppföljning av Intern kontroll 2 2020
Uppföljning 2 av intern kontroll 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Principer för arvode och omkostnadsersättning till kontaktpersoner
enligt socialtjänstlagen (SoL)

HVO-2020-3055
Sammanfattning

Kontaktperson är en insats som kan sökas av personer som omfattas av socialtjänstlagen
(SoL). Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa
den enskilde till en meningsfull vardag och att vara en del av samhällslivet. Att vara
kontaktperson är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning, för den som är
kontaktperson utgår därför inte lön utan arvode och omkostnadsersättning. Nivån för arvode
och omkostnadsersättning såg olika ut innan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bildades den
1 maj 2017. Sedan 2018 skedde därför en justering utifrån 2017 års rekommendationer från
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR). Förvaltningen föreslår att principen att följa
SKR:s rekommendationer samt funktionsstödsnämndens princip bör fastställas för hur
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arvode och omkostnadsersättning ska beräknas för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens
kontaktpersoner.
Kontaktpersonsuppdraget kan beviljas i tre olika nivåer. Den föreslagna beräkningen är att
dessa tre nivåer motsvarar de tre nivåer som SKR rekommenderar. I deras rekommendation
finns ett intervall gällande arvode, vilken utgår från procentsatser av prisbasbeloppet.
Förvaltningen föreslår att arvode utbetalas genom ett medelvärde av det som SKR
rekommenderar per kategori/nivå. Gällande omkostnadsersättning föreslår förvaltningen att
de tre nivåerna motsvarar SKR:s nivåer för omkostnadsersättning. Förvaltningen föreslår
också att det i principen ingår att årligen räkna om beloppen för arvode och
omkostnadsersättning i enlighet med aktuellt prisbasbelopp och SKR:s rekommendationer
från och med 1 januari 2021.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Principer för
arvode och omkostnadsersättning till kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen att gälla från och
med 1 januari 2021.
Beslutsunderlag






12.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Principer för arvode och
omkostnadsersättning till kontaktpersoner enligt SoL efter återremiss
Bilaga 1, Förvaltningens förslag till principer för arvode och omkostnadsersättning
till kontaktpersoner enligt SoL
Bilaga 2, Konsekvensbeskrivning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-08-25
Revision av avvikelsehantering inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden

HVO-2019-4500
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under 2019 en fördjupad granskning av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens och funktionsstödsnämndens avvikelsehantering. Syftet med
granskningen var att bedöma om avvikelsehanteringen inom respektive nämnd var
ändamålsenlig. Den sammanvägda bedömningen var att avvikelsehanteringen i hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden var ändamålsenlig. Granskningen identifierade ett antal
förbättringsområden vilket främst berörde rapportering och utredning av avvikelser. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden ombads att lämna ett yttrande gällande dessa
förbättringsområden vilket skedde hösten 2019. Samtidigt ombads nämnden att ett år senare
lämna ett yttrande i form av en uppföljning av de åtgärder som rapporterades i det första
yttrandet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen instämde med granskningens slutsats och bedömning
varpå förvaltningen vidtog åtgärder för att säkra en god avvikelsehantering. Förvaltningen har
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genomfört majoriteten av de planerade åtgärderna. Den rådande situationen med covid-19
har påverkat förvaltningens arbete och vissa åtgärder gällande avvikelsehantering har inte
genomförts till förmån för mer prioriterade åtgärder. Arbetet med avvikelsehantering och de
åtgärder som kvarstår planeras att återupptas när pandemin är över. Förslaget till
förvaltningens yttrande finns i revisorskollegiets mall.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljande
yttrande om avvikelsehantering.
Beslutsunderlag





13.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Uppföljning granskning avvikelsehantering
Förvaltningens förslag till uppföljande yttrande
Fördjupad granskning av avvikelsehantering
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Malmöinitiativet om användning av munskydd inom hemtjänsten

HVO-2020-3259
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har mottagit ett Malmöinitiativ med förslag om att
hemtjänstens medarbetare i Malmö stad ska använda munskydd vid besök hos samtliga
brukare under rådande pandemi av covid-19. Initiativtagaren menar att det är svårt att hålla
den distans som rekommenderas vid hemtjänstinsatser samt att viruset kan spridas utan att
medarbetaren har symtom på sjukdom av covid-19. Då äldre personer har en högre risk att
drabbas av komplikationer av covid-19, anser initiativtagaren att det är vikt att medarbetare i
hemtjänsten använder munskydd på samtliga besök hos brukare.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens svar på Malmöinitiativet redovisas i förvaltningens
förslag till yttrande.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Malmöinitiativ gällande användandet om munskydd i vården och omsorgen om äldre.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Malmöinitiativ om användning av munskydd
inom hemtjänsten
Förvaltningens förslag till yttrande
Malmöinitiativet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
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14.

Remiss om mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag
till klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel

HVO-2020-3253
Sammanfattning

Remissen Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell
och förslag avseende förmånscykel innehåller tre förslag





En ny mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer som tillsammans klargör hur
transportmedel ska prioriteras där resfria möten, transport via gång, cykel och
kollektivtrafik förordas.
Införandet av en klimatväxlingsmodell med syfte att minska resor med hög
klimatpåverkan och vara en föregångare. Modellen innebär en intern
klimatväxlingsavgift om 50 % av resans kostnad som betalas till ett
kommungemensamt klimatväxlingskonto för att användas för att bland annat
subventionera kollektivtrafik.
Införa förmånscyklar för Malmö stads anställda genom bruttolöneavdrag.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är generellt positiv till förslagen, men har bland annat
synpunkter på uppföljningen av policyn.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen om Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och
förslag avseende förmånscykel.
Beslutsunderlag





15.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Remiss om mötes- och resepolicy med
tillhörande riktlinjer
Förvaltningens förslag till yttrande
Förslag till mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, förslag till
klimatväxlingsmodell och förslag avseende förmånscykel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Remiss om Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

HVO-2020-3064
Sammanfattning

Miljönämnden har skickat ut förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 på remiss.
Förslaget innehåller en övergripande målbild och tre målområden med temana
klimatpåverkan, livsmiljö och rik och frisk natur. Miljöprogrammet är ett strategiskt
dokument som anger riktningen för Malmö stads långsiktiga arbete med miljöfrågor.
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.
Beslutsunderlag





16.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Remiss om Miljöprogram 2021-2030
Förvaltningens förslag till yttrande
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott 2021

HVO-2020-2613
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (40 §) bestämmer nämnden tid och
plats för sina möten. Förvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för 2021. För att
underlätta planeringen föreslår förvaltningen att nämnden även fastställer tid och plats för
arbetsutskottets möten.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer mötestider för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och dess arbetsutskott 2021.
Beslutsunderlag




17.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Mötestider 2021
Förslag på mötestider för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och dess
arbetsutskott 2021
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 202008-19- 2020-09-16

HVO-2020-4482
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-08-19 – 2020-09-16 redovisas i tjänsteskrivelsen.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2020-08-19 – 2020-09-16.
Beslutsunderlag











18.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-08-19 - 2020-09-16
Återrapportering om ekonomisk brottslighet mot välfärden samt förslag på
handlingsplan Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter
i välfärden, HVO-2020-4684
Kommunstyrelsens yttrande om Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU
2020:14), HVO-2020-1498
Sammanträden på distans för ledamöter i nämnder och utskott, HVO-2020-1418
Remiss om God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19), HVO-2020-1788
Tillfälliga riktlinjer för fakturering, kravverksamhet och leverantörsbetalningar,
HVO-2020-1694
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-08-05
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-08-12
Protokoll förvaltningsrådet 2020-08-18
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-09-02
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-08-19- 202009-16

HVO-2020-4483
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 ärenden redovisas delegationsbeslut rapporterade under
perioden 2020-08-19 - 2020-09-16.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-08-19 - 2020-09-16.
Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut 2020-08-19 - 2020-09-16
Delegerade biståndsbeslut augusti 2020
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19.

Redovisning av tillsatta tjänster 2020-01-01 - 2020-08-31
Anmälan av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, enhet Katrinetorp hemtjänst,
sektion Balladen, HVO-2020-4387
Anmälan av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, Enhet 2, sektion särskilt
boende Gyllebogården, HVO-2020-4511
Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, enhet 5, sektion särskilt boende
Hylliehemmet, HVO-2020-4542
Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, enhet Katrinetorp hemtjänst, sektion
Balladen, HVO-2020-4388
Förvaltningens information

HVO-2020-61
Beslutsunderlag



Sammanställning statsbidrag 2020

