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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-24 kl. 09:00-11:15

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Bjarne Hansen (S) ersätter Zinaida Kajevic (S)
Bengt Karl Anton Flink (V) ersätter Birgitta Ehlin (V)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Peter Jangbro (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Stefan Olofsson (M)
Ragnhild Ståleker (M)
Lars Mårtensson (M)
Eva Hallén (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Elvira Karat (Personalföreträdare Vision)
Susanne Fridell (Personalföreträdare Kommunal)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Per Lindholm (Kommunikationschef)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Irma Cupina (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2018-10-01
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Remiss om betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU
2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

HVO-2018-2325
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått Tillitsdelegationens betänkanden Med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn och En lärande tillsyn – Statlig
granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg på remiss. En grundläggande
utgångspunkt i utredningen är att ett starkare inslag av tillitsbaserad styrning och ledning kan
vara en del av att lösa de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens
handlingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också kvaliteten på
välfärdstjänsterna.
Tillitsdelegationen definierar tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå
aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer
samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Vidare menar den
att en tillitsbaserad styrning och ledning inte är en enhetlig styrmodell men det finns en rad
vägledande principer som kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning: tillit,
medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och öppenhet. I
betänkandena presenterar Tillitsdelegationen ett antal förslag och rekommendationer på
områdena tillitsbaserad styrning av och inom kommuner och landsting, tillitsbaserat ledarskap,
medledarskap, värdegrund och kultur, mer ändamålsenlig organisation samt processer och stöd, lärande tillsyn
och bra ersättningsmodeller.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till Tillitsdelegationens förslag och
rekommendationer om hur styrning och ledning av välfärdstjänster i offentlig sektor kan
utvecklas för att bidra med större kvalitet för medborgaren.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till justerat yttrande om betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet
och En lärande tillsyn.

Yrkanden

Ordförande Carina Nilsson (S) yrkar bifall till förslag till yttrande med tillägget "Nämnden
ställer sig bakom idén om verksamhetsanpassad tillsyn, där olika verksamheter bemöts olika
vid en granskning och större variation i både vad och hur uppvisas." i tredje stycket under
rubriken Tillsyn och granskning som stödjer en mer tillitsbaserad styrning och ledning.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, föreliggande förslag till yttrande med
justering enligt yrkande, och att nämnden beslutar enligt det.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Betänkandet En lärande tillsyn, SOU 2018:48
Betänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet, SOU 2018:47
Missiv

