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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-17 kl. 09:30-11:30

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)
Birgitta Ehlin (V)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M) §§107-113
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD) §§106-107
Bjarne Hansen (S) ersätter Zinaida Kajevic (S)
Stefan Olofsson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Peter Jangbro (SD)
Eva Hallén (SD) §§108-113 ersätter Ilvars Hansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Preben Hugo Andersson (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Stefan Olofsson (M) §§107-113
Lars Mårtensson (M)
Marianne Friedman (L)
Eva Hallén (SD) §§106-107

Övriga närvarande

Peter Ollén (M) §106
Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Per Öst (Beredskaps- och säkerhetssamordnare) §106
Maria Jingsäter (Enhetschef kompetensförsörjning) §§106-107
Ann Marie Bengtsson (HR-konsult) §107
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende) §§108-109
Eija Örberg (Enhetschef kostenheten) §§108-109
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande) §112
Jolanda van Vliet (Enhetschef hälsa och förebyggande) §112
Elvira Karat (Personalföreträdare Vision)
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Lilian Gerleman
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Justeringen

2018-12-20

Protokollet omfattar

§§106-113
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Granskning av informationssäkerhet Malmö stad - revisionsrapport 2018
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Inkomna och upprättade skrivelser under perioden 2018-11-20 - 2018-12-09
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-11-20 - 2018-12-09
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Förvaltningsdirektören informerar

4

§

106

Uppsägning av avtal om nyckelfri vård och omsorg

HVO-2018-3188
Sammanfattning

Malmö stad har sedan sommaren 2016 ett ramavtal med IntraPhone AB om leverans av lås
med tillhörande digitala nycklar och tillbehör (nyckelfri vård och omsorg). Med anledning av
att de krav som ställdes i upphandlingen inte längre är aktuella har förutsättningarna för
avtalet ändras. Någon lösning med att överföra avtalet till IntraPhones underleverantör är
inte möjlig inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning. Därför föreslås hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden att säga upp avtalet med IntraPhone AB fr.o.m. den 18 december
2018.
Per Öst föredrar ärendet och berättar att det finns en slutgiltig överenskommelse om skulder
till Intraphone vilken kommer att undertecknas i samband med avtalets uppsägning.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att säga upp avtal STK-2016-145 om leverans av lås med tillhörande digitala nycklar och
tillbehör mellan Malmö stad och IntraPhone AB från och med 2018-12-18,
att ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att inleda ny upphandling av digitala
lås och nycklar, samt
att omedelbart justera paragrafen.

Beslutet skickas till

IntraPhone AB
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Uppsägning av avtal
Avtal Nyckelfri vård och omsorg
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§

107

Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2018

HVO-2018-2543
Sammanfattning

I januari 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott att införa ett
kommungemensamt arbetssätt för kompetensförsörjning. Det gemensamma arbetssättet är
ett ledningssystem för ett strukturerat och systematiskt arbete med åtgärder och prioriteringar
för en långsiktig gemensam kompetensförsörjning för Malmö stad. Nämnderna gör årlig
analys och jämförelse av verksamheternas behov av kompetens med tillgänglig kompetens,
förvaltningen har gjort kompetensanalyser för förvaltningens sju största yrkeskategorier.
Till ärendet läggs en rapport som redogör för förvaltningens kompetensförsörjningsarbete
2018. I bilaga 1 finns Kompetensförsörjningsplan för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
inklusive kompetensmål och bilaga 2 innehåller en kartläggning av kompetensgapet på
samtliga verksamhetsavdelningar.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna kartläggning av kompetensgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplan
2018 för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, samt
att ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
kompetensförsörjningsarbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen.

Särskilda yttranden

Lilian Gerleman (M), Elisabeth Elgh (M) och Peter Ollén (M) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga 1.
Narcis Spahovic (L) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 3.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan
2018
Rapport kompetensgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplan 2018
Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan 2018
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Bilaga 2, Kartläggning av kompetensgap
Förteckning yrkeskategorier
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Särskilt yttrande

Bilaga 1

Hälsa-,vård-och omsorgsnämnden 201 8-12-17
Ärende angående Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2018
HVO -2018-2543
Stadsrevisionen i Malmö har låtit granska huruvida Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, dels
bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning sett från mål och riktlinjer, dels säkerställer att
det finns tillräcklig styrning och kontroll när det gäller kompetensförsörjningsarbetet.
Stadsrevisionen bedömer, efter att ha tagit del av granskningsrapporten som nyligen
publicerats, att det inte bedrivs en helt ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån mål och
riktlinjer. Man finner inte heller att styrningen och kontrollen avseende kompetensförsörjningsarbetet är helt tillräcklig.
I granskningsrapporten framhålles särskilt att det är angeläget att nämnden vidtar åtgärder
för att möjliggöra att mål som antagits gällande målområde 9 uppnås. Målområde 9 handlar
om bra arbetsvillkor såsom att antalet heltidsanställda ska öka och att sjukfrånvaron.och
personalomsättningen ska ligga på låga nivåer. Även fokus på ökad kontinuitet och minskat
antal timvikarier bör enligt rapporten ägnas särskild uppmärksamhet.
Moderaterna anser att det är angeläget att snarast möjligt vidta åtgärder för att komma tillrätta
med påtalade brister och att de åtgärder som redan vidtagits intensifieras. Vi ser också med
stor oro på bristen på legitimerad personal och då särskilt bristen på sjuksköterskor.

Lilian Gerleman (M)

Elisabeth Elgh (M)

Med instämmande av:

Stefan Olofsson (M)

Lars Mårtensson (M)

Peter Ollén (M)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa-,vård-och omsorgsnämnden 2018-12-17
Ärende ang. Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2018
HVO-2018-2543

Enligt bilaga 1 är diskrepansen stor mellan uppsatta mål och resultat när det gäller rekrytering
av olika yrkesgrupper. Antalet rekryterade inom olika yrkesgrupper är betydligt mindre
jämfört med målen. Vi undrar hur detta har påverkat verksamheten? Vi fick inget bra svar
under nämndsmötet.
I själva planen saknar vi mer beskrivet strategiskt arbete och samverkan med övriga
förvaltningar som t ex Arbetsmarknads och socialförvaltningen och Gymnasie- och
vuxenförvaltningen för att lösa kompetensförsörjningsgap. Arbetslöshet i Malmö är mycket
högre än i övriga landet, samma sak gäller försörjningsstödet. De tjänsterna, inklusive
respektive utbildningar borde göras mer attraktiva för Malmöborna genom mer samarbete
med grundskolor, gymnasieskolor och arbetsmarknadsavdelningen.

Narcis Spahovic (L)
Med instämmande av:
Marianne Friedman (L)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-Vård-och Omsorgsnämnden 2018-12-17
Ärende 03, HVO-2018-2543
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan 2018
Det är utmärkt att man tagit fram en handlingsplan för att säkerställa att förvaltningen har
och får rätt kompetens nu och i framtiden.
Att behålla kompetens är en mycket viktig faktor eftersom de personer som kommer utifrån
och går in i en organisation med hög kompetens givetvis tar lärdom av den befintliga kompetensen och med denna plattform som utgångspunkt vidareutvecklar kunskapen.
Om man däremot kontinuerligt åderlåter kompetensen och låter denna flöda ur förvaltningen blir resultatet en försämrad kompetensnivå dvs. man når aldrig ikapp.
Kostnaden för personalomsättning är också hög. Kostnaderna syns inte direkt men finns
inbakade på olika nivåer i organisationen. En nyanställd utbildad medarbetare måste först
lära sig alla rutiner som vi arbetar efter. Lära sig arbeta efter de styrdokument som finns
med mera. Den befintliga personalen som arbetar tillsammans med den nyanställde får då
extra arbetsuppgifter med att hjälpa sin kollega och därmed kan inte denne göra sitt jobb
till 100 %. Det nämnda tillsammans med alla sådana små saker adderas ihop och ger en
kostnad som kan ligga någonstans mellan 100 tkr och 200 tkr per nyanställd. Om vi då tar
de redovisade 22,8 % i personalomsättning, drar ifrån en normalnivå på 7 %, då återstår
15.8 % som kommer att belasta med en extra oplanerad kostnad.
Räknat på de 294 sjuksköterskor som finns enligt rapporten, blir resultatet motsvarande 47
st. heltidstjänster som tillsammans kostar mellan 4,7 till 9,4 Mkr. Pengar som skulle kunna
användas på ett bättre sätt.
Vi ser också att teknikanvändningen ökar och att man har missat att titta på gruppen servicetekniker. Att i ett uppköpsavtal samtidigt köpa in service är nog så bra men man kan
inte räkna med att det levererande företaget omedelbart skickar ut en tekniker om något
fallerar. Vi akuta fel bör man ha egen personal som kan avhjälpa eventuella fel.
Ilvars Hansson (SD)

och

Michael Hård af Segerstad (SD)

med instämmande av.
Eva Hallén (SD)
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Bilaga 4

Malmö 20181219
Tilläggsyttrande (V) angående Rapport kompetensgap, kompetensmål och
kompetensförsörjningsplan för hälsa,-vård och omsorgsförvaltningen år 2018.
Det framkommer i rapporten att man arbetar för att minska kompetensförsörjningsgapen beträffande sju yrkeskategorier och det är bra att det finns en
enhet för kompetensförsörjning inom Hravdelningen, att en partsgemensam
arbetsgrupp inrättats och att en enhet för bemanning bildats som skall minska antalet
timavlönade timmar och få fler i heltidsarbete.
Utbildningen av vårdbiträden till underskötersko är bra och att man behåller
vårdbiträdena som då också kan utbildas och att man har översyn av yrkesrollerna
vårdbiträde och undersöterskor.
Angående det pågående kompetensförsörjningsarbetet understödjer Vänsterpartiet
projektet heltid som norm men vill också att delade turer helt skall tas bort.
Vill med detta yttrande påpeka att det kan finnas en risk för att man med personalbrist
blir tvungen att anpassa arbetet efter den personal man har att tillgå för tillfället,
vilket kan medföra att färre personer måste arbeta ännu hårdare.Det är mycket
oroväckande att bristen på legitimerad personal är stor och kommer att öka.
Vad beträffar personalomsättningen är det ändå troligt att såväl lön som arbetstid
betyder mycket mer än vad som framkommer i rapporten.Vänsterpartiet vill
framhålla att sex timmars arbetstid borde införas på försök inom nägon enhet.
För övrigt vill jag påpeka att det är en ambitiös kompetensförsörjningsplan.
Birgitta Ehlin
Vänsterpartiet

11

12

§

108

Granskning av informationssäkerhet Malmö stad - revisionsrapport 2018

HVO-2018-2902
Sammanfattning

Med anledning av den revisionsrapport som översänts från revisorskollegiet till hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden har ett förslag till yttrande tagits fram. Yttrandet ger svar på vilka
åtgärder som planeras att vidtas för att förbättra förvaltningens arbete med
informationssäkerhet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna justerat förslag till yttrande.

Yrkanden

Martin Hjort (S) yrkar att ett tillägg görs i förvaltningens förslag till yttrande i sista
meningen under rubriken Ta fram en kommunikationsplan och en process för uppföljning så att den
lyder: Under det första kvartalet 2019 ska förvaltningen därför ta fram en
kommunikationsplan och en process som syftar till att löpande följa upp hur väl
förvaltningens verksamheter känner till och efterlever regler för informationssäkerhet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag med tillägg enligt
yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Granskning av informationssäkerhet i Malmö
stad
Förvaltningens förslag till yttrande
Granskning av informationssäkerhet Malmö stad
Missiv
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§

109

Muntlig information om kostenheten och dess uppdrag

Sammanfattning

Enhetschef Eija Örberg berättar om kostenhetens arbete under 2018 samt utmaningar för
2019 och framåt.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.
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§

110

Inkomna och upprättade skrivelser under perioden 2018-11-20 - 2018-12-09

HVO-2018-3253
Sammanfattning

Inkomna och upprättade skrivelser till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden under perioden
2018-11-20 – 2018-12-09 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Inkomna och upprättade skrivelser 2018-11-20
- 2018-12-09
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§

111

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-11-20 - 2018-12-09

HVO-2018-3254
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (KL 2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att
fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett
utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation redovisas till nämnden.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Redovisning av delegerade beslut 2018-11-202018-12-09
Biståndsbeslut november
Tillsatta tjänster 2018-10-01 - 2018-11-30
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§

112

Muntlig information från avdelningen för hälsa och förebyggande

Sammanfattning

Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel berättar om förvaltningens Silviasystrar och deras
uppdrag. Enhetschef Jolanda van Vliet informerar om uppstarten av måltider som gemensam
aktivitet på mötesplatser för äldre.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.
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§

113

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen sammanfattar kort arbetet under 2018 och berättar om sin
vision för 2019 där "varje dag är viktigast" ska vara ledande i arbetet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av information.

