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§

25

Årsanalys 2018

HVO-2019-199
Sammanfattning

Årsanalysen för 2018 är den slutgiltiga uppföljningen av Nämndsbudget 2018. Årsanalysen
består av förvaltningens redovisning till nämnden och är samtidigt nämndens redogörelse till
kommunstyrelsen över måluppfyllelse, viktiga händelser och det ekonomiska resultatet 2018.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Årsanalys 2018.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Årsanalys 2018
Förvaltningens förslag till årsanalys 2018
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Bilaga 1

Särskilt yttrande – Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens sammanträde 201902-20, ärende 2 ”Årsanalys 2018”
Vi I den borgerliga gruppen anser att förvaltningen gjort ett berömvärt analysarbete och
presenterat en väl genomarbetad årsanalys.
Vad gäller den verksamhet som bedrivits ser vi mycket allvarligt på de problem som
återspeglas i bland annat bristande måluppfyllelse på målområdena 5 och 9.
Det mål som inte uppnås på målområde 5 är att brukare, patienter och anhöriga ska känna
sig trygga med och ha inflytande över hur stöd och hjälp utformas, bemötas på ett
inkluderande och respektfullt sätt samt få stöd i att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Det mål som inte uppnås på målområde 9 är att nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
där anställda inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och
likvärdiga förutsättningar. Bristerna i måluppfyllelse medför negativa servicekonsekvenser
för brukare, patienter och anhöriga, och innebär bland annat hög personalomsättning på i
snitt över 10 %, och över 14 % för arbetsterapeuter och över 23 % för sjuksköterskor.
I årsanalysen redovisas orsaker till brister och åtgärder som görs eller planeras för att
komma till rätta med bristerna. Vi förutsätter att åtgärder som görs följs upp, utvärderas och
redovisas för nämnden.

Kay Wictorin (c), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)

Med instämmande av:

Cristina Gröhn (m), Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck (c)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande angående årsanalys 2018 samt revision av Malmö stads
kompetensförsörjning. Vänsterpartiet
I årsanalysen framkommer att nämnden totalt har ett underskott med 5mkr. Vi tror att
dettta underskott riskerar att bli mycket större under 2019 eftersom man inte vet om
statliga pengar kommer att tillföras. I budgeten för 2019 framkommer det ju att man
behöver få tillägg med åtminstone 25..8 mkr annars får man svårigheter att få pengar
till projektet Heltid som norm, kompetensförsörjning etc. och risken för att sparbeting
måste införas blir stor!
Om mål nr 5 säger man ”9 av 11 målindikatorer för särskilt boende och ordinärt
boende inom områdena inflytande, trygghet, förtroende, bemötande, sammantagen
nöjdhet och måltid visar på ett försämrat resultat jämfört med 2017.” Detta är långt
ifrån tillfredsställande och måste så snabbt som möjligt rättas till! Som framkommer
är Socialstyrelsens brukarundersökning inte påilitlig pga den dåliga svarsfrekvensen
och då bör andra sätt införas. Man har på börjat ett arbete med intervjuer och där
måste man fortsätta så att vi kan få ett underlag som visar att arbetet med ovanstående
målindikatorer går framåt – inte bakåt!
Om mål nr 9 ” En stad med bra arbetsvillkor” framkommer att ”nämndens
utmaningar inom målområdet är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chefers
förutsättningar och bemanning”
I granskningen av Malmö Stads kompetensförsörjning bedömer man att
HVOnämnden ”inte till fullo bedriver en ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån
upprättade mål och riktlinjer” samt att man ”inte till fullo säkerställer att att det finns
en tillräcklig styrning och kontroll avseende kompetensförsörjningsarbetet”.
Detta är allvarlig kritik Till syvende och sist är det med all säkerhet resurser som
fattas och det är mycket oroande för framtiden om dessa inte finns eller kommer att
finnas! Det är dock också dags att organisationen skall ha satt sig så att resultatet
visar grönt och inte rött!
Malmö 25 februari 2019
Birgitta Ehlin
Madeleine Håkansson
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26

Uppföljning av handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga
rättigheter 2018

HVO-2018-3298
Sammanfattning

Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter beslutades av hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden i januari 2018. I planen har förvaltningens arbete med
jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, sexuell hälsa, våld i nära relationer och HBTQ
samlats, med utgångspunkt i det övergripande paraplybegreppet mänskliga rättigheter.
Bifogad rapport är en uppföljning av de aktiviteter som respektive avdelning i förvaltningen
har åtagit sig att genomföra under 2018. Mänskliga rättigheter är tvärsektoriellt och berör
både mätbara insatser och insatser som hänger samman med normer, attitydförändringar och
kunskap vilket kan vara svårt att mäta i siffror. Tyngdpunkten på uppföljningen är därför
kvalitativ och har skett genom dialogmöten med ledningsgrupper och nyckelpersoner från
respektive avdelning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av handlingsplan för
det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2018.
Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 3.
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Uppföljning MR-plan 2018
Uppföljning MR-plan 2018
Plan för mänskliga rättigheter 2018
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-02-20
Ärende 03. HVO-2018-3298
Uppföljning av handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga
rättigheter 2018
Om man som vi Sverigedemokrater utgår ifrån att betrakta en god äldrevård som en
mänsklig rättighet då tycker vi att man har man kommit en bit på vägen.
Alla de resurser, som idag läggs på att dokumentera ett delvis fiktivt tillstånd skapat av en
klasskampsorienterad vänstervärld och underhållen av vänsteraktivister, skulle göra
betydligt större nytta om resurserna användes direkt i verksamheterna t.ex. inom
äldrevården.
Alla dessa massor av rapporter och utredningar är inte gratis, någon utför dem mot
betalning.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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Uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

HVO-2019-116
Sammanfattning

Arbetsgivare är skyldiga att följa upp arbetsmiljöarbetet, dels följs arbetsmiljön upp och dels
följs systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp, dvs. hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet är organiserat. Denna uppföljning handlar om hur arbetsmiljön är
organiserad och hur det fungerar i verksamheterna.
Förvaltningens samverkansgrupper på enhetsnivå har genom ett skattningsverktyg tagit
ställning till de påståenden som ingår i Malmö stads rutin för årlig uppföljning av systemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete och upprättat handlingsplaner. Utifrån handlingsplanerna har
arbetsgivaren identifierat tre förbättringsområden som förs in i handlingsplanen för
arbetsmiljöarbetet, se bilaga 1.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av systemet för det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2018.
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Uppföljning av systemet för SAM 2018
Bilaga 1, Uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet
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Uppföljning av arbetsmiljön 2018

HVO-2019-206
Sammanfattning

Arbetsgivare är skyldiga att följa upp arbetsmiljöarbetet, dels följs arbetsmiljön upp och dels
följs systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp. Denna uppföljning handlar om
arbetsmiljön 2018 och innehåller bland annat statistikuppgifter avseende sjukfrånvaro,
anmälda tillbud och arbetsskador, delade turer samt köp av företagshälsovård.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljön 2018.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Uppföljning av arbetsmiljön
Rapport arbetsmiljö 2018
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Bilaga 4

Särskilt yttrande – Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens sammanträde 2019-02-20,
ärende 5 ”Uppföljning av arbetsmiljön 2018”.
Vi i den borgerliga gruppen konstaterar att uppföljningen av arbetsmiljön pekar på att det behövs
förbättringar för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande och ge bättre förutsättningar för service av
god kvalitet till brukare, patienter och anhöriga.
Personalomsättningen är för hög och tyder på att arbetsmiljö och arbetsförhållanden Inte är
tillräckligt attraktiva. För flera yrkesgrupper var personalomsättningen över 14 % och för
sjuksköterskor 23 %.
Förvaltningen har som det påtalas i uppföljningsdokumentet en hög sjukfrånvaro i förhållande till
många andra förvaltningar. Två yrkesgrupper, distriktssköterskor och undersköterskor i hemtjänsten
låg särskilt högt med 10,8 respektive 8,6 %. Vi finner det också oroväckande med över 280 långa
sjukskrivningar varav andelen med sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa var nästan 35 %.
Antalet anmälningar om inträffade tillbud, d v s ”nästan olyckor” har ökat till 623 st. Av dessa
bedömdes 50 vara allvarliga tillbud. Då särskilda informationsinsatser har gjorts för att anmälningar
av tillbud ska göras går det inte att slå fast att antalet tillbud faktiskt ökat. Men vi finner likväl antalet
allt för högt utifrån förväntningar om en god och säker arbetsmiljö. Likaså är vi oroade över att
anmälningarna om arbetsskador var så många som 566 och att 46 av dessa bedömdes som allvarliga.
Varje månad anmäldes i genomsnitt 47 arbetsskador! Även om ett mindre antal, 4 per månad, var
allvarliga, ska inte en god arbetsmiljö enligt vår mening generera arbetsskadeanmälningar I den här
storleksordningen.
En god arbetsmiljö ger förutsättningar för service av god kvalitet till medborgarna. Vi förväntar oss
arbetsmiljöförbättringar som ger ett bättre resultat av uppföljningen av innevarande års arbetsmiljö.
Vi är dock djupt oroade av de planer som finns på avveckling av demensteamen I förvaltningen. Enligt
uppgifter I media är personalen i demensteamen oroade och menar att en avveckling kommer att
drabba de dementa negativt, bland annat genom brist på kontinuitet som ju enligt Socialstyrelsen är
särskilt viktigt för dementa. Demensteamen, som verkar I tre stadsområden och innehåller ca 70
anställda, är specialiserade på att bemöta och vårda personer med demenssjukdom. Enligt uppgift I
media ska all personal utbildas för att kunna arbeta med dementa. Om så är fallet är vi ytterst osäkra
på om det är möjligt att varje berörd anställd ska kunna få samma kompetens som de anställda I de
speciella demensteamen.
En annan fråga som berör arbetsmiljön handlar om införandet av digitala lås för att underlätta
arbetet för personalen och öka tryggheten och säkerheten hos malmöbor som har hemtjänst. Enligt
mediauppgifter har ett stort antal lås som ej går använda köpts in varför ny upphandling påbörjats
med följd av att införandet av digitala lås kraftigt försenas, och att det uppstår betydande
merkostnader. Vi anser att införandet av digitala lås borde hanterats på ett bättre sätt.

Kay Wictorin (c), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)
Med instämmande av:

Christina Gröhn (m), Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck (c)
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Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad
2019-03-01

HVO-2019-205
Sammanfattning

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4,
2017-05-02) och den har reviderats i flera omgångar med anledning av förändringar i
kommunallagen och förvaltningslagen, införandet av dataskyddförordningen och uppkomna
behov av delegering.
I föreslagen revidering föreslår förvaltningen en justering kring köp av extern plats på vårdoch omsorgsboende (punkt 10.1 och 10.2). I gällande delegationsordning får enhetschef
besluta om köp av extern plats upp till 5 000 kronor per dygn och för platser med högre
kostnad är utskottet delegerat beslutsrätten. Den föreslagna ändringen består av att en nivå
läggs till för att möjliggöra att avdelningschef kan besluta om köp av extern plats för mellan
5 000 och 9 000 kronor per dygn i upp till fyra veckor. Revideringen föreslås bland annat för
att lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ger kortare
tid för planering vid utskrivning, framför allt till korttidsplatser.
Den föreslagna ändringen markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd
text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 3, 2019-0110).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad Delegationsordning för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden från och med den 1 mars 2019.
Beslutsgång

Kay Wictorin (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag och
avslag till förvaltningens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
reserverar sig muntligen mot beslutet.
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Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12 inklusive
reservation från Moderaterna
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revidering av delegationsordning fr.o.m. 201903-01
Förvaltningens förslag till delegationsordning fr.o.m. 2019-03-01
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Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

HVO-2018-3510
Sammanfattning

Utredningen om specialistssjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningars betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU
2018:77) har skickats på remiss till Malmö stad och bland annat hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Utredningens uppdrag har varit att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med
översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade
behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta
som specialistsjuksköterska.
Utredningen anser att den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen inte ensam kan förse
vården med de kompetenser som efterfrågas i vare sig dagens eller framtidens vård.
Utredningen föreslår därför, utöver förändringar i specialistsjuksköterskeexamen, införandet
av ett nytt yrke: avancerad klinisk sjuksköterska (AKS). Endast sjuksköterska som tagit ut en
yrkesexamen som avancerad klinisk sjuksköterska får arbeta som AKS.
Förvaltningen ställer sig positiv till många förslag i utredningens betänkande, bland annat till
förslaget om den nya yrkesrollen i avancerad klinisk sjuksköterska. Däremot är nämnden
kritisk till att förslaget inte omfattar en magisterutbildning eller innehåller krav på
yrkeslivserfarenhet. Förvaltningen vill också särskilt lyfta att den ställer sig kritisk till att
hemsjukvården inte ges större utrymme i betänkandets förslag.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
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Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Remiss om Framtidens specialistsjuksköterska
(SOU 2018:77)
Förvaltningens förslag till yttrande
Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Missiv
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Bilaga 5

Särskilt yttrande – Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens sammanträde 201902-20, ärende 7 angående remiss från Utbildningsdepartementet om
framtidens specialistsjuksköterska.

I nämndens yttrande framförs kritik mot att hemsjukvården inte ges större utrymme I
betänkandets förslag. Vi I den borgerliga gruppen vill understryka att specialistinriktningar
mot hemsjukvård borde funnits med i utredningens förslag till specialiseringsområden.
Situationen vad gäller sjuksköterskor i nämndens verksamhet är inte tillfredsställande. Bland
annat är personalomsättningen mycket hög vilket ytterst drabbar servicen till malmöborna
negativt och medför kontinuitets- och kvalitetsproblem. Det är nödvändigt att det blir mer
attraktivt att arbeta som sjuksköterska I hemsjukvården. Det är inte en acceptabel situation
om sjuksköterskor väljer att sluta, återkommer som anställda av bemanningsföretag som
måste anlitas, och medför bl a merkostnader.

Kay Wictorin (c), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)

Med instämmande av:

Chrisitna Gröhn (m), Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck (c)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-02-20
Ärende 07. HVO-2018-3510
Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens specialistsjuksköterska – ny
roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Förvaltningen tar upp viktiga aspekter i sitt remissvar dock saknar vi en synpunkt på att
man likt andra utbildningar också beaktar en lämplighetsprövning av de som söker till
vidareutbildning.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

31

Revision av Malmö stads kompetensförsörjning

HVO-2018-3311
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
2018. Syftet med granskningen har varit att kartlägga och bedöma om kommunstyrelsens
övergripande roll inom kompetensförsörjningsarbetet bedrivs ändamålsenligt och att bedöma
om nämnderna bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån mål och riktlinjer samt
säkerställer att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende
kompetensförsörjningsarbetet. Revisorernas sammanfattande bedömning för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden är att nämnden inte till fullo bedriver en ändamålsenlig
kompetensförsörjning utifrån upprättade mål och riktlinjer. Vidare görs bedömningen att
nämnden inte till fullo säkerställer att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende
kompetensförsörjningsarbetet.
Revisionen lämnar med anledning av granskningens resultat ett antal rekommendationer om
att vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse, utveckling av kompetensförsörjningsplaner och
gapanalyser samt ytterligare åtgärder för ökad personalkontinuitet och minskat antal
timvikarier. Förvaltningen listar ett urval av åtgärder och hänvisar i flera delar till att nya mål
för 2019 påverkar i vilken omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas för måluppfyllelse.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjning.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av kompetensförsörjning
Förvaltningens förslag till yttrande
Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan 2018
Granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
Missiv
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Bilaga 7

Särskilt yttrande – Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens sammanträde 201902-20, ärende 8 ”Revision av Malmö stads kompetensförsörjning”

Stadsrevisionen har vid granskning av kompetensförsörjningen funnit att nämnden inte till
fullo bedriver en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Ej heller har nämnden till fullo
säkerställt att det finns en tillräcklig styrning och kontroll av kompetensförsörjningsarbetet.
V I den borgerliga gruppen ser allvarligt på revisionskritiken. Brister I kompetensförsörjning,
styrning och kontroll I en verksamhet med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning
drabbar ytterst servicen till malmöborna och medför kvalitetsproblem.
Vi förutsätter att ny kompetensförsörjningsplan, mer relevant statistiskt underlag, pågående
åtgärder och ytterligare åtgärder som kan erfordras bidrar till en bättre
kompetensförsörjning I alla avseenden.

Kay Wictorin (c), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)

Med instämmande av:

Christina Gröhn (m(, Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck (c)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande angående årsanalys 2018 samt revision av Malmö stads
kompetensförsörjning. Vänsterpartiet
I årsanalysen framkommer att nämnden totalt har ett underskott med 5mkr. Vi tror att
dettta underskott riskerar att bli mycket större under 2019 eftersom man inte vet om
statliga pengar kommer att tillföras. I budgeten för 2019 framkommer det ju att man
behöver få tillägg med åtminstone 25..8 mkr annars får man svårigheter att få pengar
till projektet Heltid som norm, kompetensförsörjning etc. och risken för att sparbeting
måste införas blir stor!
Om mål nr 5 säger man ”9 av 11 målindikatorer för särskilt boende och ordinärt
boende inom områdena inflytande, trygghet, förtroende, bemötande, sammantagen
nöjdhet och måltid visar på ett försämrat resultat jämfört med 2017.” Detta är långt
ifrån tillfredsställande och måste så snabbt som möjligt rättas till! Som framkommer
är Socialstyrelsens brukarundersökning inte påilitlig pga den dåliga svarsfrekvensen
och då bör andra sätt införas. Man har på börjat ett arbete med intervjuer och där
måste man fortsätta så att vi kan få ett underlag som visar att arbetet med ovanstående
målindikatorer går framåt – inte bakåt!
Om mål nr 9 ” En stad med bra arbetsvillkor” framkommer att ”nämndens
utmaningar inom målområdet är kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chefers
förutsättningar och bemanning”
I granskningen av Malmö Stads kompetensförsörjning bedömer man att
HVOnämnden ”inte till fullo bedriver en ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån
upprättade mål och riktlinjer” samt att man ”inte till fullo säkerställer att att det finns
en tillräcklig styrning och kontroll avseende kompetensförsörjningsarbetet”.
Detta är allvarlig kritik Till syvende och sist är det med all säkerhet resurser som
fattas och det är mycket oroande för framtiden om dessa inte finns eller kommer att
finnas! Det är dock också dags att organisationen skall ha satt sig så att resultatet
visar grönt och inte rött!
Malmö 25 februari 2019
Birgitta Ehlin
Madeleine Håkansson
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§

32

Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan

HVO-2018-3415
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om arbetet med Samordnad individuell plan - SIP inom
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning och riktlinjer. Stadsrevisionen har även granskat om arbetet följs upp, analyseras
och att relevanta åtgärder vidtas vid behov. Bedömningen är att arbetet inte fullt ut är
samordnat och inte fullt ut bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
Bedömningen är att åtgärder vidtas men nämndens arbete med uppföljning och analys
behöver utvecklas. Sammantaget är bedömningen att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbete med SIP inte är helt ändamålsenligt. Förvaltningen har listat påbörjade och planerade
åtgärder på området, bland annat workshop och utbildning i SIP, inspirationskonferens för
kvalitet i SIP, SIP-filmen samt diskussion på nätverksmötena kring avvikelser som berör
SVU-processen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av arbetet med SIP – samordnad
individuell plan
Förvaltningens förslag till yttrande
Granskningsrapport - SIP - samordnad individuellplan
Missiv
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§

33

Revision av direktupphandling och avtalstrohet

HVO-2018-3416
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet
inom kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om nämnderna säkerställer att inköp genomförs i enlighet
med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar. Revisionen bedömer att
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av direktupphandlingar inte fullt ut sker i
enlighet med gällande regelverk eftersom ett antal avvikelser hittats bland de stickprov som
tagits. Avvikelserna handlar bland annat om att inköp inte konkurrensutsatts, inköp har inte
dokumenterats korrekt eller inköp har gjorts från ramavtal som löpt ut i tid.
Revisorerna lämnar med anledning av bristerna ett antal rekommendationer om att säkerställa
följande: konkurrensutsättning, dokumentation, att avtal inte tecknas tillsvidare/längre än 4
år, att inköp inte görs från avtal som löpt ut och att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
ska inkomma med årsplan om kommande upphandlingsbehov till upphandlingsenheten på
stadskontoret.
Förslag på åtgärder innefattar bland annat: inrättande av inköpssamordnare och avtalsdatabas,
framtagande av riktlinjer för direktupphandling samt utbildning och information.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av direktupphandling
och avtalstrohet.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 10.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av direktupphandling och
avtalstrohet
Förvaltningens förslag till yttrande
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Missiv
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Bilaga 9

Särskilt yttrande – Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens sammanträde 201902-20, ärende 10 ”Revision av direktupphandling och avtalstrohet”

Stadsrevisionen har vid granskning funnit att direktupphandlingar inom nämndens
verksamhetsområde i en del fall inte gjorts enligt gällande regelverk. Det gäller bl a inköp
som inte konkurrensutsatts, inköp som inte dokumenterats korrekt, eller inköp som gjorts
från ramavtal som tidsmässigt löpt ut.
Vi i den borgerliga gruppen vill framhålla att all upphandling inom nämndens
verksamhetsområde måste ske enligt gällande regelverk. Vi förutsätter att rutiner ses över
och åtgärder vidtas för att säkerställa att regelverket följs framöver.

Kay Wictorin ( c ), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)

Med instämmande av:

Christina Gröhn (m), Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck ( c )
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Bilaga 10

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-02-20
Ärende 10. HVO-2018-3416
Revision av direktupphandling och avtalstrohet
Sverigedemokraterna ställer sig mycket positivt till revisionen. Av 19 slumpmässigt utvalda
köp så fanns det avvikelser vid 7 inköp. Detta är en hög siffra så att behovet för en
genomgång har varit stort. Dock så anser vi att de åtgärder som genomförs är rimliga och
adekvata. Framförallt inrättandet av en inköpssamordnare är något som vi ser som väldigt
positivt.
Det är viktigt att komma ihåg att det är skattepengar från stadens medborgare som
nämnden hanterar, det är något som vi alltid måste ha i åtanke.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

34

Revision av klimatutsläpp och matkonsumtion

HVO-2018-3300
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
inom bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs och om genomförandet, utvärderingen
samt uppföljningen är ändamålsenlig. Revisionens bedömning är att policyn delvis efterlevs
och att genomförandet, utvärderingen och uppföljningen är delvis ändamålsenlig hos hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden.
Revisionen lämnar med anledning av att policyn endast delvis efterlevs ett antal
rekommendationer om åtgärdsplan, krav på hållbarhet i avtal med externa aktörer samt att
bryta ned övergripande mål till delmål. Förvaltningen listar några åtgärder och redovisar en
plan för nedbrytning av mål till delmål.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens klimatutsläpp och
matkonsumtion.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Roger Parmstrand (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Marie Engqvist Ridell (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av klimatutsläpp och matkonsumtion
Förvaltningens förslag till yttrande
Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Missiv
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Bilaga 11

Särskilt yttrande – Hälsa- vård- och omsorgsnämndens sammanträde 201902-20, ärende 11 ”Revision av klimatsutsläpp och matkonsumtion”

Stadsrevisionen har vid granskning funnit brister inom nämndens verksamhetsområde.
Policyn för hållbar utveckling och mat efterlevs endast delvis, och genomförande,
utvärdering och uppföljning är endast delvis ändamålsenlig.
Vi i den borgerliga gruppen vill understryka vikten av att gällande regelverk följs. Vi
förutsätter att den kostorganisation som tillskapats hösten 2018 bidrar till mer
ändamålsenlig policytillämpning, utvärdering och uppföljning framöver, samt att eventuellt
ytterligare erforderliga åtgärder vidtas. Vad gäller ekologisk mat vill vi framhålla att det kan
behövas en mer nyanserad syn på begreppet eko-mat. Ekologisk mat som transporterats
långa sträckor kan ur ett helhetsperspektiv vara ett sämre alternativ än närproducerad
svensk mat av god kvalitet.

Kay Wictorin (c), Ragnhild Ståleker (m), Roger Parmstrand (m), Sonja Jernström (m)

Med instämmande av:

Christina Gröhn (m), Torsten Elofsson (kd), Ewa Langerbeck (c)
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, 2019-02-20
Revisionsrapport angående klimatutsläpp och matkonsumtion

Malmö stadsrevision har granskat om Hälsa- vård- och omsorgsnämnden efterlever
“Policy för hållbar utveckling och mat”. Stadsrevisionens bedömning är att
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden delvis efterlever policyn samt att genomförande,
utvärdering och uppföljning delvis är ändamålsenligt.
Som ett resultat av granskningen föreslås Hälsa- vård- och omsorgsnämnden att fatta
beslut om åtgärder som innefattar att upprätta en plan för hur målen i matpolicyn
ska nås, se över vilka krav som ställs kring hållbarhetsfrågor i avtalen med externa
aktörer samt att bryta ner det övergripande målet i matpolicyn avseende eko-andel
till delmål och följa upp detta.
Detta tycker vi i Miljöpartiet är bra och vi ställer oss bakom de föreslagna
åtgärderna. Vi anser dock att takten i omställningen gällande växthusgaser och
andelen ekologisk mat går för långsamt. Redan 2019 ska det vara möjligt att
uppnå det av Kommunstyrelsen antagna målet om 90 % andel ekologiska
livsmedel. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden uppbär enligt stadsrevisionen 46 %
ekologiska livsmedel september 2018. Miljöpartiet tycker det är bra att det skett en
succesiv ökning sedan nämnden bildades men vill belysa att det är lång ifrån de av
Kommunstyrelsen satta målen. Vi föreslår att Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen
undersöker vad som skulle krävas för att skynda på en ökning av andel ekologiska
livsmedel.
Miljöpartiet vill också att Hälsa- vård- och omsorgsnämnden tar fram ett delmål
gällande utsläpp av växthusgaser, så fort uppföljningssystemet är på plats som
medger att förvaltningen själva kan göra uppföljning.
Nuvarande policy för hållbar utveckling och mat sträcker sig till 2020, vi anser
att Malmö behöver betydligt ambitiösare mål till 2030. Om det via kostenheten i
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden planerar menyerna utifrån vad som är i säsong i
närområdet är det möjligt att bibehålla samma kostnadsnivå samtidigt som det ger
svenska och skånska livsmedelsproducenter bättre förutsättningar i
upphandlingarna, och med en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel från
närområdet gynnas den biologiska mångfalden runt Malmö.
Menyer ska också planeras så att andelen animaliskt protein kan minskas.
Animaliska produkter är de som genererar allra mest växthusgaser, och om
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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andelen kött minskar till förmån för vegetariska alternativ kan verksamheterna
minska ner växthusgasutsläppen ytterligare. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat
dramatiskt de senaste tjugo åren, och pojkar och unga män äter idag drygt tre
gånger så mycket rött kött som det rekommenderade gränsvärdet för att
undvika ökad risk för cancer. Vi ser att man i exempelvis Grundskolenämnden
arbetat för att vegetarisk mat ska bli naturligt för barnen att välja, redan idag är fem
av de tio mest populära rätterna i skolan helvegetariska. Vi menar att man i
utvecklingsarbetet på kostenheten, Hälsa- vård- och omsorgsförvaltning kan hämta
inspiration från andra förvaltningar i Malmö, som serverar mat till Malmöbor oavsett
ålder.
Miljöpartiet ser positivt på att Hälsa- vård- och omsorgsnämnden inrättat en specifik
Kostenhet och menar att genom detta bör man kunna arbeta mer övergripande med
att säkerställa klimatsmart mat enligt Malmö Stads policy. Vi vill dock framhäva att
det är endast under de senaste tjugo åren som köttkonsumtionen ökat radikalt i
Sverige och att nämndens målgrupp, som är äldre, levt i en tid där man inte
konsumerade dessa mängder kött utan man åt betydligt mer klimatsmart, närodlat
och säsongsbetonat. Därför menar vi att argumentet att nämndens målgrupp är van
vid traditionella rätter behöver nyanseras. Självklart menar vi att det är viktigt att
nämndens målgrupp får näringsrik kost och tänker att det blir en naturlig del av
verksamheten på en specifik kostenhet.
Vi tycker det är mycket positivt att Hälsa- vård- och omsorgsnämnden gjort
mätningar på matsvinnet under 2018, då detta kan bidra till en mer hållbar
matkonsumtion. Miljöpartiet ser fram emot att följa detta arbete i budget och mål för
2019, genom tydliga indikatorer samt aktiviteter på att inte bara mäta utan också
minska matsvinnet i förvaltningens verksamheter.
Utöver detta förutsätter vi att förvaltningen hädanefter tillgodoser att policyn också
efterlevs vid evenemang och representation.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Marie Engqvist Ridell, ledamot Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Lisbeth Moberg, ersättare Hälsa- vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

31

§

35

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-01-24 2019-02-12

HVO-2019-321
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-01-24 – 2019-02-12 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
2019-01-24 – 2019-02-12.
Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Inkomna, utgående, upprättade skrivelser
2019-01-24 - 2019-02-12
Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020,
HVO-2019-380
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, HVO-2019-442
Uppföljning av fördjupad granskning av hemtjänsten, HVO-2017-1332
Rapport om sektionschefers förutsättningar och arbetsmiljö, HVO-2019-477
Protokoll HVONAU 2019-02-12
Förvaltningsrådets protokoll 2019-01-31
Förvaltningsrådets protokoll 2019-02-13
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§

36

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-01-24 - 2019-02-12

HVO-2019-313
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 detta ärende redovisas delegationsbeslut fattade under perioden
2019-01-24 - 2019-02-12.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-01-24 – 2019-02-12.
Beslutsunderlag






Redovisning av delegerade beslut 2019-01-24 - 2019-02-12
Protokoll HVONAU 2019-02-12
Delegerade biståndsbeslut januari 2019
Beslut påtaglig risk för missförhållande, särskilt boende Celsiusgatan, HVO-2019202
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§

37

Rådgivande funktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupper
samt anhöriga

HVO-2019-197
Sammanfattning

Utvecklingssekreterare Jaklina Strand ger muntlig information och för dialog kring arbetet
med att inrätta en form av rådgivande funktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
målgrupper.
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§

38

Muntlig information om pågående digitaliseringsarbete

Sammanfattning

Enhetschef Åke Härstedt presenterar förvaltningens pågående digitaliseringsarbete utifrån
Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa.
Beslutsunderlag



Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa
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§

39

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen berättar om förvaltningens arbete med och tankar bakom
omorganisationen kring demensteamen inom ordinärt boende. Utgångspunkten är att
kompetens kring demenssjukdom och personcentrerad vård ska finnas i alla
hemtjänstgrupper. Den omorganisering som planeras handlar om att integrera medarbetarna i
ordinarie hemtjänstgrupper och är en fortsättning på en redan påbörjad integrering, tidigare
har det funnits fler demensteam. Idag arbetar de tre kvarvarande demensteamen mot cirka
100 hemtjänsttagare vilket kan sättas i relation till det totala antalet hemtjänsttagare som är
cirka 7 500 stycken. Förvaltningen kommer också att publicera ett inlägg i Sydsvenska
dagbladet för att bemöta de insändare och artiklar som publicerats där.
Förvaltningen återkommer till nämndens sammanträde den 28 mars med mer information
om demensteamen och planer för arbetet framöver.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningsdirektörens information.

