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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-11-27 kl. 09:00

Plats

Digitalt deltagande 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)
Lisbeth Persson Ekström (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
Helen Martinsson, Avdelningschef särskilt boende
Åsa Ollerstam Lundh, Avdelningschef ordinärt boende
Maria Kronogård, Utvecklingssekreterare strategisk utveckling
Ann Hedman, Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna
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 3
december 2020.

2.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från
den 17 november 2020

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 november 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2020-11-17 (justeringsdag 2020-11-24)

3.

Muntlig information om resultatet från den nationella
brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

4.

Muntlig information om arbetet med basal hygien

5.

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid-19pandemi

HVO-2020-61

6.

Riktlinjer för ekonomisk styrning

HVO-2020-4571
Sammanfattning

Riktlinjer för ekonomisk styrning utgör ett nämnds- och förvaltningsanpassat komplement till
Malmö stads riktlinjer för ekonomi, andra nämndspecifika ekonomiska regelverk samt övriga
anvisningar för budget och uppföljning.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Riktlinjer för
ekonomisk styrning.
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Beslutsunderlag




7.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Riktlinjer för ekonomisk styrning
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för ekonomisk styrning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
Revision av hyresbetalningar

HVO-2020-4968
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en fördjupad granskning av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens hyresbetalningar. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna
har en tillräcklig intern kontroll kring hanteringen av hyresavtal och hyresbetalningar.
Stadsrevisionens slutsats är att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig intern
kontroll. Två rekommendationer lämnas till nämnden:
Nämnden rekommenderas säkerställa att underlag till hyreskostnader såsom faktura eller
hyresavi tydligt specificerar vad som avser hyra respektive indextillägg för enklare hantering
och uppföljning av hyresbetalningar.
Nämnden rekommenderas implementera ett digitalt system för enklare hantering och
uppföljning av hyresavtal och hyresbetalningar. IT-stödet kan med fördel tas fram i
samverkan med kommunstyrelsen och vara kommunövergripande så att stadens samtliga
nämnder kan ta del av denna effektivisering genom digitalisering.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande kring vilka åtgärder man avser vidta med
anledning av rekommendationerna. Vid framtagandet av åtgärder stod det dock klart för
förvaltningen att åtgärderna främst behöver hanteras på kommunövergripande nivå. Därför
har förvaltningen tagit fram ett förslag på skrivelse till kommunstyrelsen med önskemål om
samordning för att kunna uppnå de rekommendationer som revisorerna lämnar efter sin
granskning av hyresbetalningar.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Malmö stadsrevisions granskning av hyresbetalningar.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse till
kommunstyrelsen angående behovet av samordning för att kunna uppnå de
rekommendationer som revisorerna lämnar efter sin granskning av hyresbetalningar.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Revision av hyresbetalningar
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningens förslag till skrivelse till kommunstyrelsen
Fördjupad granskning av hyresbetalningar
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8.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
Motion av John Roslund (M) om att kommunen inte ska konkurrera
med restauranger

HVO-2020-2308
Sammanfattning

John Roslund (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Malmö där det föreslås
att kommunfullmäktige ska ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att avveckla
restaurangverksamheten som anses konkurrera med privata företag. Motionären föreslår
vidare att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag att undersöka möjligheten att
få måltider levererade från flera olika restauranger med syfte att öka valfriheten hos den
enskilde besökaren.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på motionens förslag redovisas i
förvaltningens förslag till yttrande. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att nämnden uppdragits
flera utredningar kopplade till nämndens restauranger samt måltider för nämndens målgrupp.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från John Roslund (M) om att kommunen inte ska konkurrera med
restauranger.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Motion (M) om att kommunen inte ska
konkurrera med restauranger
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) om att kommunen inte ska konkurrera med
restauranger
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen

HVO-2020-2374
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om att bryta ensamheten och öka integrationen via ett boendekoncept som startats upp av
Helsingborgshem tillsammans med Helsingborgs stad. John Roslund (M) och Tony Rahm
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(M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen utreder möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende där fokus är
på att bryta ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat koncept som
Helsingborgshem gjort.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på en utredning med inspiration från
projektet i Helsingborg om hur ett liknande boendekoncept skulle kunna se ut i Malmö.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och
öka integrationen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag





10.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster

HVO-2020-2542
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit till Malmö kommunfullmäktige med en motion om att
avgiftsbelägga tolktjänster. Motionen är skickad på remiss till samtliga socialnämnder och
skolnämnder samt servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden.
I motionen framför Olsson (SD) att rätten till skattefinansierade tolktjänster för migranter
och flyktingar till Sverige bör tidsbegränsas till två år för att därefter bli avgiftsbelagd. Detta
skulle enligt motionären kunna minska kommuners och myndigheters kostnader och bidra till
integration i samhället. Därför föreslår Olsson (SD) kommunfullmäktige att besluta följande:



att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt berörda nämnder att utreda
införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige i mer än två år
att efter genomförd utredning ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för
tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad
eller talskadad.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att förslaget
inte har stöd i lagstiftning.
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Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag





11.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
Program för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budgetdagar 7-8
december 2020

HVO-2020-5537
Sammanfattning

Förslag till program publiceras så snart som möjligt.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag till program för
budgetdagarna 7-8 december 2020.

12.

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 202010-22 - 2020-11-19

HVO-2020-5196
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-10-22 – 2020-11-19 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
2020-10-22 – 2020-11-19.
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Beslutsunderlag











13.

Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-10-22 - 2020-11-19
Intern kontroll - kommungemensamma granskningsområden för 2021, HVO-20205340
Kommunstyrelsens yttrande om Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav
och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15), HVO-2020-3208
Rapport om engångsartiklar av plast i Malmö stad 2019, HVO-2020-5324
Delårsrapport januari - augusti 2020 för Malmö stad, HVO-2020-2614
Val till och avsägelse från förtroendemannauppdrag oktober 2020, HVO-2020-5466
Yttrande om förvaltningsremiss om Revidering av samarbetsplanen för
Malmöandan, HVO-2020-5143
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-10-28
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-11-04
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-11-11
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-10-22 - 202011-19

HVO-2020-5206
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 dett ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden
2020-10-22 - 2020-11-19.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-10-22 - 2020-11-19.
Beslutsunderlag








Redovisning av delegerade beslut 2020-10-22 - 2020-11-19
Delegerade biståndsbeslut oktober 2020
Delegationsbeslut om missförhållande enligt lex Sarah, enhet Kungsparken
hemtjänst, sektion Rönneholm, HVO-2020-4668
Delegationsbeslut om missförhållande enligt lex Sarah, Enhet 2, sektion särskilt
boende Bellisgården, HVO-2020-5383
Delegationsbeslut om att inte missförhållande föreligger enligt lex Sarah, särskilt
boende Tygelsjögården, HVO-2020-2595
Delegationsbeslut om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, enhet Folkets park
hemtjänst, sektion Sorgenfri, HVO-2020-4543
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14.

Delegationsbeslut om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, enhet Arenan
hemtjänst, sektion Stadion, HVO-2020-4611
Deltagande vid Äldreomsorgsdagarna 15 oktober 2020

HVO-2020-4332
Sammanfattning

I mån av tid:
Ingela Svensson (S) och Sonja Jernström (M) deltog den 15 oktober digitalt i konferensen
Äldreomsorgsdagarna 2020. Som representanter från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
återrapporterar de från innehållet i konferensen.

15.

Förvaltningens information

HVO-2020-61

