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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-11 kl. 09:00-11:15

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Engqvist Ridell (MP) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-05-18
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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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
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.
Protokollsanteckning
Den 7 maj 14.30-15.00 deltog nämndens presidium i ytterligare informationsmöte med
förvaltningen. Arbetsutskottet föreslår därför att nämnden ska besluta även om denna
förrättning.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Förrättningsersättning för informationsmöte
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