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§

141

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

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)
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§

142

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

Sammanfattning

Utvecklingssekreterare Maria Kronogård informerar om 2020 års resultat från den nationella
brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamheter hemtjänst och särskilt boende.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-11-27 Brukarundersökningens resultat 2020
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§

143

Muntlig information om arbetet med basal hygien

Sammanfattning

Avdelningscheferna Helen Martinsson och Åsa Ollerstam Lundh informerar om arbetet med
basal hygien inom avdelningarna för särskilt boende och ordinärt boende.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra
punktprevalensmätningar för basal hygien vid tre tillfällen under år 2021.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att förvaltningen utför punktprevalensmätningar för basal hygien vid
tre tillfällen under år 2021.
Kay Wictorin (C) yrkar bifall till Roslunds förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig i att bifalla Roslunds (M) förslag om att förvaltningen
utför punktprevalensmätningar för basal hygien vid tre tillfällen under år 2021.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-11-27 Basal hygien
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§

144

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid19-pandemi

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:









Statistik för smittade av covid-19, avlidna oavsett orsak, provtagningar av personal.
Kritiken från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till regionerna angående
vården på särskilt boende under pandemin. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
känner inte riktigt igen kritiken, men kommer att arbeta med Region Skåne med
frågan. Beslut i den tillsyn som gjorts inom förvaltningen väntas under december
månad.
Det är ett ansträngt läge i förvaltningen.
Inget tyder på att besökare på särskilt boende driver smittan på boendena, och
förvaltningen har inga planer i nuläget på att begränsa besök.
Fullt fokus i förvaltningen ligger på att hindra smittspridningen och detta fokus gäller
t.o.m. 10 januari 2021. Under tiden kommer handgripliga insatser att ske kring
lokaler, handledning, särskilt smittspårningsteam m.m.
Det är svårt i nuläget att bevilja jul- och nyårssemestrar, men förvaltningen vill kunna
ge semestrar enligt önskemål.
Förvaltningen tar fortsatt emot praktikanter från undersköterske- och
sjuksköterskeutbildningar, men anpassar praktiken efter eventuell smitta i
verksamheten.

Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-11-27 Förvaltningens information kring covid-19
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§

145

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.
Beslut

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





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
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§

146

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.
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.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-11-27 Revision av hyresbetalningar
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningens förslag till skrivelse till kommunstyrelsen
Fördjupad granskning av hyresbetalningar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-11-17
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§

147

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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet.
Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ingela Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifalla förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
2. Avslå förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
3. 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 bifalla
förvaltningens förslag till yttrande och att därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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
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Bilaga 1

Reservation från Vänsterpartiet angående ärende 8: motion av John
Roslund: kommunen ska inte konkurrera med restauranger.
Vi anser inte att privata aktörer skall användas som samarbetspartners inom HVON och ville därför
yrka avslag på motionen. Så blev inte fallet och vi reserverar oss mot detta beslut.
Malmö 2020-11-27
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-11-27
Ärende: Motion av John Roslund (M) om att kommunen inte ska konkurrera med
restauranger
Motionens förslag om ”koncept där den äldre kan välja från flera restauratörer i syfte att öka
valfriheten hos den enskilda individen” kan medföra ett positivt och ökat intresse för måltiden
som inte bara handlar om maten på tallriken utan också om att måltiden kan bli mera
intressant och bidra till högre livskvalitet. Finns möjligheten att välja mat från flera
restauratörer innebär denna valfrihet värdefull flexibilitet i valet av måltid, typ av mat och en
möjlighet att prova nya maträtter. Detta är värdefullt då det finns äldre som tappar matlusten,
äter mindre och sämre, och t o m riskerar undernäring. Kan motionsförslaget bidra till ökat
intresse för måltider och mat kan det medföra positiva effekter för äldres välbefinnande och
hälsa. Det är önskvärt att hela måltidssituationen ska vara en höjdpunkt i vardagen för de
äldre och att staden på olika sätt verkar för detta.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C) Christina Gröhn (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Ahmad Marof Jaro (M)
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§

148

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
(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.
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.
Särskilda yttranden

Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 4.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kay Wictorin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och därmed att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och att nämnden
beslutar i enlighet med det.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






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
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Bilaga 3

Särskilt yttrande angående ärende 9: motion av John Roslund och Tony Rahm om att bryta
ensamheten och öka integrationen.
Vi har yrkat bifall till motionen och ser fördelar med att kunna använda redan befintliga hus som
trygghetsboenden men med åldersblandade hyresgäster. Det verkar fungera i Helsingborg och vi
hoppas att utredningen kommer fram till att vi skulle kunna ha något liknande också i Malmö.
Malmö 2020-11-27

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Särskilt yttrande
Hälsa-, vård, och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä9 HVON-2020-2374

Motion av John Roslund Tony Rahm om att bryta ensamheten och öka integrationen
Att öka integrationen är en god tanke, så även att minska ensamheten. Men att göra
detta genom att göra en intresseanmälan för en bostad likvärdig med att kunna
betala hyran kan inte anses befogat.
Våra gamla är redan nu en övningsplats för många nyanlända. Bara för att någon är
äldre och kanske sjuk innebär det inte att man inte har en egen vilja. Det är vuxna
människor. I detta fall skulle önskan om att vara integrerad med andra vara ett villkor
för att få flytta in.
Ett boende med fritt val av umgänge för både gamla och unga står högt på listan för
många.
Det lägges redan mycket ansvar på de äldre. De har redan ett tungt ansvar med
integration och språkvård på olika boende.

För Sverigedemokraterna Malmö
Lisbeth Persson-Ekström
Eva Hallen
20201127

Mikael Hård af Segerstad
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§

149

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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 5.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån
för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kay Wictorin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifalla förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
2. 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 bifalla
förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






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
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Reservation
Hälsa-, vård, och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä10 HVON-2020-2542

Motion av Magnus Olsson om att avgiftsbelägga tolktjänster

Vi Sverigedemokrater anser det fullt befogat med en tidsgräns för hur länge någon
ska ha tillgång till skattefinansierad tolk. Det pratas om att nyanlända ska integreras.
Då är det rimligt att man lär sig det svenska språket på sfi och efter viss tid kan klara
sig utan tolk. Att fullkomligt ösa ut skattepengar på tolktjänster är att göra personen
ifråga en björntjänst. Det är också ett slöseri med skattebetalarnas pengar.
Denna kostsamma tolkservice kan även vara ett hinder från att lära sig det svenska
språket. Därav är det inte relevant med tolktjänst hur länge som helst.
Vi Sverigedemokrater yrkade bifall i ärendet. Då vi inte fick gehör, reserverar vi oss i
ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Lisbeth Persson-Ekström
Eva Hallen
20201127

Mikael Hård af Segerstad
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-11-27
Ärende: Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Vi Moderater, Centerpartister och Kristdemokrater instämmer i delar av motionens
intentioner. Sverige erbjuder generöst betald SFI-utbildning men saknar tyvärr inget tydligt
krav på resultat och maxtidsgräns för dessa studier. Vi har Malmöbor som gått SFI utbildning
i närmare tio år utan att bli godkända i svenska språket. Är detta brist i kvaliteten, motivation
hos den studerande eller bristen på krav för den som läser SFI som är anledningen till det
misslyckade resultatet? Det låter vi vara osagt. Oavsett utbildning lär sig trots allt tusentals
personer en fullgod svenska varje år.
Vi anser dock att det behövs ett omtag kring SFI för att kunna ställa större krav på resultat
både på utförare och deltagare. I borde detta även leda till en översyn av vilka situationer där
gratis tolk skall erbjudas. Det främsta problemet i nuläget är dock att det saknas lagstöd för att
genomföra begränsningar i rättighet till gratis tolkhjälp och då faller också motionen.
Oavsett lagstöd eller inte, utifrån att vi hanterar äldrefrågor i vår nämnd, så yrkar vi avslag på
motionen. En del av problembilden när man blir gammal är att många utvecklar
minnessvårigheter och/eller demenssjukdomar. En dement person tappar inte sällan sitt nya
språk och börjar tala sitt hemspråk igen. Att i ett sådant läge vilja avgiftsbelägga dessa
människor kan vi inte ställa oss bakom.
Av ovanstående skäl yrkar vi avslag på motionen.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Sonja Jernström (M)

Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Kay Wictorin (C)
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§

150

Program för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budgetdagar
7-8 december 2020

HVO-2020-5537
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer tid och datum för budgetdagarna 2020
till:
7 december 13.00 - 16.30 och 8 december 9.00 - 16.00.

Beslutsunderlag



Förvaltningens förslag till program
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§

151

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-10-22 - 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.
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.
Beslutsunderlag












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
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§

152

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-10-22 2020-11-19

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.
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
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§

153

Förvaltningens information

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:






För att uppmärksamma medarbetarnas insatser under året kommer en julgåva att ges.
Den kommer att rymmas inom det tillfälliga undantaget kring skatteförmån. Inga
julbord eller gemensamma aktiviteter kommer att genomföras.
Förvaltningen har goda samarbeten med förskole- och kulturförvaltningarna. Inför jul
har förvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen satt ihop program för
adventssöndagarna med olika representanter och aktiviteter från kulturinstitutionerna.
Programmen kommer att sändas vid malmo.se.
Just nu upptar arbetet med att hantera covid-19 all tid, endast stabscheferna och deras
avdelningar arbetar med det ordinarie arbetet inom ramen för förvaltningens
fokusområden.
Det uppdrag förvaltningen fick vid nämndens möte i oktober 2020 kring hot och
kränkningar mot personalen tas upp vid mötet i december i samband med andra
ärenden på HR-området, såsom resultatet av medarbetarenkäten.
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§

154

Deltagande vid Äldreomsorgsdagarna 15 oktober 2020

HVO-2020-4332
Sammanfattning

Ingela Svensson (S) deltog den 15 oktober digitalt i konferensen Äldreomsorgsdagarna 2020.
Som representant från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återrapporterar hon från innehållet
i konferensen.

