1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-20 kl. 09:00-11:45
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Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Martin Christian Hjort (S) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Engqvist Ridell (MP)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anne Sögaard (Enhetschef myndighet)
Ida Banck (Utvecklingssekreterare myndighet)
Cecilia Quittberg (Metodtvecklare myndighet)
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John Roslund
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Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 2 2019

HVO-2019-2606
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska varje kvartal rapportera gynnande beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut till
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer. På
motsvarande sätt ska nämnden också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska även till Inspektionen för
vård och omsorg samt till kommunens revisorer anmäla när ett gynnande beslut verkställts
som tidigare rapporterats in som ej verkställt.
För kvartal 2, 1 april till och med 30 juni, 2019 finns totalt 20 ej verkställda beslut att
rapportera som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner rapporterna om ej
verkställda beslut för kvartal 2 2019 till kommunfullmäktige samt till revisorskollegiet.
Särskilda yttranden

John Roslund (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVONAU 2019-08-20 Ej verkställda beslut SoL kvartal 2 2019
Redovisning till kommunfullmäktige kvartal 2 2019
Redovisning till revisorskollegiet kvartal 2 2019
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Ärende: Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
Vi kan konstatera att antalet ej verkställda beslut fördubblats sen föregående mätperiod och är
nu 20 stycken, något man missar att nämna i ingressen. Den största anledningen till varför man
ej hinner inom tre månader är att brukaren tackar nej. Beror det på att Malmö stad inte har
tillräckligt attraktiva boenden, att de ligger geografiskt ogynnsamt eller vad beror det på? Om
man vill få högre värde på nöjd kundindex är det synnerligen viktigt att veta vad brukaren
efterfrågar för att kunna erbjuda dem boenden som de blir nöjda med. Vi förutsätter att man
intensifierar det arbetet.
Växelvården redovisar sju stycken eller en 700% ökning och förklaringen är att man inte har
tillräckligt med platser. Det är tråkigt att styret inte träffat bättre i sina prognoser än att redan
hårt ansträngda människor får vänta onödigt länge på hjälp. Vi förutsätter att man snarast
kommer tillrätta med dessa köer.
För den moderata gruppen:
John Roslund (M)
Med instämmande från
Ragnhild Ståleker (M)

