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§

40

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med utveckling av
demensvård i ordinärt boende

Sammanfattning

Avdelningschef Åsa Ollerstam Lundh informerar om förvaltningens arbete med utvecklingen
av demensvård inom ordinärt boende där det bland annat ingår att de omvårdnadsgrupper
(även kallade demensteam) som finns, totalt tre stycken, ska integreras i ordinarie
hemtjänstgrupper. En av grupperna planeras att integreras i ordinarie hemtjänstgrupp från
och med 1 april 2019.
På området har två nämndinitiativ inkommit genom rätten att enligt 4 kap. 20 §
kommunallagen väcka ärenden i nämnden.
Moderaterna och Centerpartiet föreslår i ett nämndinitiativ att nämnden beslutar att ge hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta upp ytterligare två demensteam för att
täcka hela Malmö stad och garantera att det finns demenskompetens jämt fördelat i hela
Malmö.
Vänsterpartiet föreslår i ett nämndinitiativ att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska få i
uppdrag att avbryta avvecklingen av demensteamen och att ge i uppdrag till förvaltningen att
ta fram förslag till nämnden på en plan och strategi för demensvård i ordinärt boende av hög
klass och med hög kontinuitet. I initiativet framgår att planen ska utgå från den nationella
strategin för demenssjukdom och svara på ett antal frågor. Vidare föreslår Vänsterpartiet att
förvaltningen ska involvera demensteamen och annan personal som arbetar med personer
med demenssjukdom i arbetet med planen och att förvaltningen ska beräkna de ekonomiska
konsekvenserna för genomförandet av planen och att använda beräkningen i kommande
budgetskrivelse.
I samband med sammanträdet inkommer Socialdemokraterna och Liberalerna med ett förslag
till direktiv för framtagande av en samlad demensstrategi. I den föreslås förvaltningen få i
uppdrag att utarbeta en samlad demensstrategi för hälsa, vård och omsorg i Malmö stad.
Demensstrategin föreslås belysa bland annat följande områden: införande av enhetliga
systematiska arbetssätt (bland annat kvalitetsregistren BPSD och Senior Alert), utbildning,
samarbete med Region Skåne och utveckling av multiprofessionella team. Vidare föreslår
Socialdemokraterna och Liberalerna att förvaltningen ska involvera all personal som arbetar
med personer med demenssjukdom i framtagandet av strategin och att förvaltningen ska
beräkna de ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av strategin och att använda
beräkningen i kommande budgetarbete.

5

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
samlad demensstrategi för hälsa, vård och omsorg i Malmö. Strategin ska bland annat
belysa följande områden:
- införande av enhetliga systematiska arbetssätt (bl.a. kvalitetsregistren BPSD och
Senior Alert)
- utbildning och handledning av personalen
- anhörigstöd och avlösning
- samarbete med regionens sjukvårdsverksamheter inklusive utveckling av det
teambaserade arbetet i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer
- utveckling av de multiprofessionella teamen
- utveckling av dagverksamheterna, bl.a. för målgruppen efter Cefalon
- yngre demenssjukas behov
- utveckling av regelbunden och sammanhållen uppföljning.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i framtagandet av
strategin involvera all personal som arbetar med personer med demenssjukdom.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beräkna de
ekonomiska konsekvenserna för genomförandet av strategin och att använda dem i
kommande budgetarbete.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avslår nämndinitiativet från Moderaterna och
Centerpartiet samt nämndinitiativet från Vänsterpartiet.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till det förslag till beslut som Moderaterna och Centerpartiet
inkommit med inklusive följande tillägg av förslag till beslut (fortsättningsvis kallat M och C:s
förslag):
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avbryter omedelbart avvecklingen av demensteamen
(med omedelbar justering).
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvärdering
av vad en utveckling skulle innebära för brukarna.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en
konsekvensanalys för alternativet att behålla och utveckla demensteamen.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till de förslag till beslut som Vänsterpartiet inkommit med i sitt
nämndinitiativ (fortsättningsvis kallat V:s förslag) med tillägg av ordet omedelbart: "att
uppdra åt förvaltningen att omedelbart avbryta avvecklingen av demensteamen".
Ordförande Anders Rubin (S) yrkar avslag på M och C:s förslag samt till V:s förslag. Rubin
(S) yrkar bifall till de förslag till beslut som Socialdemokraterna och Liberalerna inkommit
med (fortsättningsvis kallat S och L:s förslag). I frågan om demensteamen anser Rubin (S) att
frågan inte ska avgöras av nämnden eftersom det rör förvaltningens organisation.
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Caroline Öwall (L) yrkar bifall till S och L:s förslag och avslag till M och C:s förslag samt
avslag till V:s förslag.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till S och L:s förslag
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till M och C:s förslag
Ajournering

Nämndens sammanträde ajourneras klockan 10.35-11.00.
Beslutsgång om integrering/avveckling av demensteamen

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: S och L:s förslag, M och C:s förslag
samt V:s förslag. John Roslund (M) begär att frågan om integreringen/avvecklingen av
demensteamen ska behandlas separat. I den frågan finns följande tre förslag till beslut:
1. Rubins (S) och Öwalls (L) förslag om avslag på M och C:s förslag samt V:s förslag
om att avbryta avveckling av demensteam.
2. Roslunds (M) förslag om bifall för M och C:s förslag som innebär en avbruten
avveckling av demensteamen inklusive det team som integreras från och med 1 april
2019.
3. Ehlins (V) förslag om bifall för V:s förslag som innebär en avbruten avveckling av
demensteamen exklusive det team som integreras från och med 1 april 2019.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå förslagen
om att avbryta integreringen/avvecklingen av demensteamen.
Omröstning om integrering/avveckling av demensteamen

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Rubins (S) och Öwalls (L) förslag om avslag på
M och C:s förslag samt V:s förslag är huvudförslag. Nämnden godkänner följande
beslutsgång:
1. Roslunds (M) och Ehlins (V) förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till
huvudförslaget.
2. Rubins (S) och Öwalls (L) förslag ställs mot det förslag som utses till motförslag med:



Ja-röst för Rubins (S) och Öwalls (L) förslag.
Nej-röst för motförslaget.

Ordförande ställer Roslunds (M) och Ehlins (V) förslag mot varandra och finner att nämnden
utser Roslunds (M) förslag till motförslag.
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Omröstningsresultat om integrering/avveckling av demensteamen

Omröstningen ger 6 ja-röster och 6 nej-röster. Birgitta Ehlin (V) avstår från att rösta. Enligt 5
kap. 56 § kommunallagen har ordförande utslagsröst vid lika omröstningsresultat. Med 6 jaröster, varav ordförandes utslagsröst är en, och 6 nej-röster beslutar nämnden att avslå M och
C:s förslag om att avbryta integreringen/avvecklingen av demensteam.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Caroline Öwall (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Ewa Langerbeck (C)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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Beslutsgång om övriga delar i förslagen

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: S och L:s förslag, M och C:s förslag
samt V:s förslag. Birgitta Ehlin (V) begär att samtliga övriga beslutmeningar ur
Vänsterpartiets nämndinitiativ behandlas var för sig. Nämnden godkänner att S och L:s
förslag, M och C:s samt V:s förslag ställs mot varandra:




Uppdrag till förvaltningen att ta fram plan/strategi för demensvård. Ordförande finner att
nämnden bifaller S och L:s förslag.
Involvering av personal i arbetet med planen/strategin. Ordförande finner att nämnden
bifaller S och L:s förslag.
Beräkning av ekonomiska konsekvenser för genomförandet av planen/strategin. Ordförande
finner att nämnden bifaller S och L:s förslag.
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Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Ewa Langerbeck (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.
Beslutsunderlag






Nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet
Nämndinitiativ från Vänsterpartiet
Förslag från Socialdemokraterna och Liberalerna till direktiv för framtagande av en
samlad demensstrategi
Presentation 2019-03-28 Demensvård inom ordinärt boende

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Reservation § 40

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 1: Demensvård och demensteam

Vi moderater och centerpartister menar att demensteamen borde vara en naturlig del i demensvården i
hela Malmö. Socialdemokrater, liberaler och miljöpartister delar inte den uppfattningen. Vi finner det
något märkligt att styret inte har högre ambitionsnivåer än så när Malmö varje år hamnar i absolut botten
i jämförelse med de andra kommunerna i Sverige. Vi hade ambitionen att utveckla demensteamen och
låta dem täcka hela Malmö. Chansen fanns, men vänsterns iver att vilja äga frågan resulterade i att de
inte deltog i beslutet och att styret med hjälp av ordföranderösten kunde klubba igenom en avveckling av
demensteamen i vår stad. Liberaler har raskt anslutit sig i det socialistiska tänket och Miljöpartiet känner
såklart pressen av att betala tillbaka för de tre politiska sekreterare man fått av sina vänner
socialdemokraterna. Det är synd rent av tragiskt att demensteamen hamnar i kläm när man vill spara
pengar. Tyvärr drabbar det ytterst våra dementa malmöbor.
Vi yrkade att förutom vad vi yrkade i initiativärendet att:
- Omedelbart avbryta avvecklingen av demensteamen
- Förvaltningen tar fram en konsekvensanalys för alternativet att behålla och utveckla demensteamen
- Man tar fram en utvärdering av vad en avveckling av demensteamen skulle innebära för brukarna
Då vi ej fick gehör för våra yrkanden anför vi reservation.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Sonja Jernström (M)

Ewa Lagerbeck (C)
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Bilaga 2

Reservation Vänsterpartiet
Angående Vänsterpartiets nämndsinitiativ inför Hälsa, Vård och Omsorgsförvaltningens arbete med
utveckling av demensvård i ordinärt boende:
Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot att vårt nämndsinitiativ- första attsatsen - inte röstades
fram som den var och utan förändringar vilket vi föreslog M,C och SD i slutomröstningen. Därmed
fick S, L och MP majoritet på ett förslag vars övriga attsatser - en kopia av Vänsterpartiets initiativvi kan godta då det innebär att förvaltningen skall uppvisa en noga genomförd plan/strategi för hur
Malmös demensvård skall bedrivas nu och i framtiden och ekonomiska och övriga konsekvenser
för personal detta får.

Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 3

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 02. HVO-2019-XXX
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med utveckling av demensvård i
ordinärt boende
Vi blir äldre och äldre och med åldern följer att någon kommer att drabbas av demens av
olika grader. Vi måste kunna hantera människor med demensproblem på ett bra sätt och
ett bra sätt har varit och är de 3 ”Demensteam” som verkat i Malmö.
Demensteamen utvecklades under stadsdel Innerstaden och har fungerat väl.
Inom teamen har det utvecklats en speciell kunskap som gör att den vårdbehövande
känner sig trygg.
Att försöka smeta ut samma erfarenhet och kunskap över en hel förvaltning kommer enligt
vår bedömning inte att fungera eftersom väldigt många parametrar måste samverka.
Alla är inte lämpade att arbeta med demenssjuka och om man då påtvingar dem detta
arbete blir risken att vården inte blir fullständig vilket är till men för patienten.
Förvaltningen beslutade att ett av teamen skulle avvecklas redan den 1 april 2019 och i
syfte att förhindra denna avveckling stödde vi M och C:s utvecklade initiativärende om att
omedelbart avbryta avvecklingen, justera protokollet omedelbart samt att utveckla
verksamheten med att skapa fler team.
Vi stödde även Vänsterpartiets attsats 1 där de ville avbryta avvecklingen av teamen.
I omröstningen valde Vänsterpartiet att skrota sitt eget förslag för att istället lägga sig på
rygg och fungera som dörrmatta åt de styrandes förslag om att avveckla samtliga team.
Då inte våra yrkande bifölls reserverar vi oss mot beslutet att lägga ner teamen.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

41

Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022

HVO-2019-325
Sammanfattning

Plan för arbetet med mänskliga rättigheter bygger på gällande lagstiftning, internationella
överenskommelser, kommunfullmäktigemål och andra övergripande styrdokument i Malmö
stad. Syftet med planen är att samla arbetet inom olika rättighetsområden i ett gemensamt
dokument för att tydliggöra förvaltningens arbete med att främja lika rättigheter och
möjligheter och motverka diskriminering. Planen innehåller en introduktion till berörda
områden inom mänskliga rättighetsområdet samt de prioriterade inriktningar som respektive
avdelning har identifierat som utvecklingsområden utifrån behov och förutsättningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar förslag till Plan för arbetet med
mänskliga rättigheter 2019-2022 till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för att
bearbeta önskemål om att funktionsnedsattas rättigheter prioriteras i planen.
Återremiss

Ewa Langerbeck (C) önskar att funktionsnedsattas rättigheter prioriteras i Plan för mänskliga
rättigheter 2019-2022.
Nämnden beslutar att återremittera ärendet för bearbetning av framförda önskemål.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 MR-plan 2019-2022
Förvaltningens förslag till Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019-2022
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21

Paragrafen är justerad

13

§

42

Nämndsbudget 2019

HVO-2019-104
Sammanfattning

Nämndsbudgeten ska beslutas av nämnden för andra gången. Första delen med den
ekonomiska budgeten och med planering för verksamheten antogs i januari 2019. Denna
gång är nämndsbudgeten kompletterad med nämndsmål och indikatorer, med vilka
nämndsmålen följs upp, samt med information om förvaltningens åtaganden.
I avsnittet Plan för verksamheten har sedan nämndens beslut i januari 2019 (§ 15), förutom en
förändrad disposition, gjorts tillägg under rubrikerna Ekonomiavdelningen och
Kommunikationsavdelningen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och
målindikatorer i nämndsbudget 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om förvaltningens
åtaganden i nämndsbudget 2019.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner tilläggen under rubrikerna
Ekonomiavdelningen och Kommunikationsavdelningen i avsnittet Plan för verksamheten.

Yrkanden

Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar att det görs ett tillägg under målområde 8 med en indikator
om att mäta andelen växtbaserade måltider som tillagas i verksamheten.
Anders Rubin (S) yrkar avslag på Marie Engqvist Ridells (MP) tilläggsyrkande.
John Roslund (M) yrkar avslag på Marie Engqvist Ridells (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande Marie Engqvist Ridells
(MP) tilläggsyrkande: bifall och avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att nämnden avslår Marie Engqvist Ridells (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till mål och
målindikatorer i Nämndsbudget 2019.

14

Reservationer

Marie Engqvist Ridell (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Nämndsbudget 2019 med mål
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2019 med mål och målindikatorer version
2
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
15

Särskilt yttrande - Miljöpartiet
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, 2019-03-28
Tillägg till ärende 4 – Nämndsbudget 2019
Tillägg till målområde 8
Miljöpartiet vill ge förvaltningen i uppdrag att vid planeringen av menyer för äldre;
 utöka andelen växtbaserad kost
 planera måltider efter säsong
 öka andelen mat som är närproducerad
Miljöpartiet menar att eftersom måltidsenheten är relativt nystartad finns det möjlighet att
utveckla arbetet i den riktningen . Miljöpartiet vill inte vänta på att Malmö Stad kommer med
exakta metoder för hur man mäter utan vill att förvaltningen via målstyrningen får i uppdrag att
påbörja ett arbete i denna riktning. Det går i linje med Malmö Stads policy för klimat smart mat.
Miljöpartiet vill framhålla att detta självklart ska ske i enlighet med dietisters råd för måltider för
äldre. Det handlar inte heller om att tvinga äldre till att äta något som de inte önskar. Samtidigt
vill vi poängtera att generationen som numera bor på särskilda boende under stora delar av sitt liv
har ätit annorlunda förr än de gjort de sista kanske 20-30 åren. När de växte upp levde de i större
utsträckning efter det koncept vi är ute efter, nämligen större andel växtbaserad kost, levde efter
säsong och matproduktionen var i mycket större utsträckning än idag närproducerad. Vårt syfte
är att förvaltningen ska arbeta för en ökning av växtbaserad kost enligt det särskilda yttrande vi
skrev tidigare månad i ärendet för revisionens rapport.
Vi önskar också att förvaltningen har med perspektivet, Säsongsbetonad och närproducerad mat.
Vi vill gynna biologisk mångfald och producenter i närområdet.
Miljöpartiet vill också att förvaltningen följer Malmö Stads policy för hållbar mat vid
rekommendationer och vid representation.
Vi kommer med olika exempel på förslag för tänkbara målindikator. Vi menar dock att om
nämnden hade röstat enligt våra åsikter och precis som vi tyckt detta är en viktigt arbete att
påbörja, skulle förvaltningen själv kunna lämna olika förslag på målindikatorer för detta arbete.
 Mäta andelelen planerade växtbaserade/vegetariska menyer/måltider för särskilda
boende och öka denna andel.
 Ge kostenheten i uppdrag att redovisa hur de arbetar med växtbaserade/vegetariska
menyer och att om det finns behov av ökad kunskap, sätta in utbildningsinsatser för detta.


Att mäta andelen menyer/måltider som tagit hänsyn till närproduktion och
säsongsbetonat och öka denna andel. Arbeta med att få med detta perspektiv i framtida
måltidsplaneringen.



Att förvaltningen följer Malmö Stads miljöpolicys rekommendation vid representation
och evenemang till 100 %.

Exempel på åtagande:
Det finns att läsa på komin hur Malmö Stad arbetar med klimatsmart mat i ett projekt
övergripande för staden. Det nämns att de också kan erbjuda utbildningar, detta är något
kostenheten skulle kunna undersöka för att få stöd i sitt arbete för att öka andelen växtbaserade
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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måltider för att på så sätt också arbeta för att minska växthusgaserna, samtidigt få med
perspektivet säsongsbetonad kost och närproduktion. I det projektet nämns också
matsvinnsarbete.
Här är länken:
https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Sa-arbetar-vi-med.../Malmo-stadsmiljoarbete/Hallbar-konsumtion/Hallbar-mat-i-Malmo-stad/Klimatsmart-mat-i-Malmo/Merom-Klimatsmart-mat-i-Malmo.html

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

Bilaga 5

Särskilt yttrande § 42
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 3: Nämndsbudget 2019

Vi kan bara konstatera att vår budget hade varit bättre för Malmöborna.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)

Ewa Lagerbeck (C)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 04. HVO-2019-104
Nämndsbudget 2019
Vi Sverigedemokrater har tidigare reserverat oss mot den lagda budgeten som ju ger 50
miljoner mindre än vårt budgetförslag i KF. Målen som ställts upp bygger på den antagna
budgeten och därför vill vi redan nu påpeka att om målen inte kan uppfyllas då beror det
troligen på att de styrande satt felaktiga mål.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 7

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande angående nämndsbudget 2019:

Vad beträffar nämndsbudgeten för 2019 hänvisar vi till ett flertal särskilda yttranden där vi
ifrågasätter hur resurserna skall vara tillräckliga för en äldrevård med hög kvalitet,vilket även
förvaltningen påpekat. Om inga statliga eller kommunala pengar tillförs riskerar vi sparbeting och
vi hänvisar återigen till Vänsterpartiets betydligt mer generösa budgetförslag.

Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

43

Tilläggsbudget 2019

HVO-2019-369
Sammanfattning

Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunstyrelsen,
kommunbidraget ökats med 1 312 tkr med anledning av dietistverksamhetens överflyttning.
Nämnden behöver därför fastställa nya ramar för nämndsbudget 2019.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer nya ramar för nämndsbudget 2019 till
3 082 303 000 kronor.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Tilläggsbudget 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21

Paragrafen är justerad
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§

44

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018

HVO-2019-207
Sammanfattning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete anger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I samma
föreskrifter anges även allmänna råd om upprättande av årlig kvalitetsberättelse av vilken det
ska framgå hur kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska också, enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen
(2010:659), senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Dessa två berättelser
har dokumenterats i en gemensam kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden, men är uppdelad per verksamhetsavdelning, totalt fyra stycken.
Beslut

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

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 9.
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för särskilt boende
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för ordinärt boende
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för myndighet
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 för avdelningen för hälsa och
förebyggande
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21

Paragrafen är justerad

Bilaga 8
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Särskilt yttrande § 44
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 7: Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2018

Vi moderater och centerpartister ser med stor oro att man inte har större ambitionsnivå när det
gäller läkemedelshantering när man endast har målet 50 % av signeringen som skall vara
digital. Det är med all säkerhet inte ett försumbart antal äldre som på grund av felaktig
medicinering och efterföljande yrsel faller varje år med stort lidande hos brukaren och stora
kostnader för samhället.
Vi finner det synnerligen märkligt att vid överlämnande av läkemedel var det bara 33 % av
fallen där man hade identitetskontroll och endast hälften av fallen kontrollerade man
signeringen. Att bara 45 % av vår personal tvättar händerna är under all kritik. Slutligen
menar vi att det är orimligt att personalen ska hantera larm samtidigt som man delar ut
läkemedel.
Vi förutsätter att man har större fokus på att dela ut rätt läkemedel och till rätt brukare, så att
våra fallskador hos de äldre minimeras.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M) Ewa Lagerbeck (C)

Med instämmande av
Christina Gröhn (M)
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Bilaga 9

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 07. HVO-2019-207
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
På ett antal vårdboende är det den befintliga vårdpersonalen som arbetar i köket och som
lagar de boendes mat. Vi ser detta som en mycket stor risk för vårdtagarens hälsa.
Personalen saknar behörighet i livsmedelshygien, livsmedelssäkerhet, livsmedels-och
näringskunskap, dvs. kocklicens.
Vårdtagarna är en känslig grupp som oftast har ett nedsatt immunförsvar och är därför
extra känsliga för bakterier.
Vi anser att förvaltningen skall sträva efter att endast kökspersonal med kockutbildning i
framtiden lagar mat vid våra boenden.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

45

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens arbete med avvikelser, klagomål
och synpunkter

Sammanfattning

Socialt ansvarig samordnare Ulrika Bergh Ridefjord och medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sara Negrén informerar om förvaltningens arbete med avvikelser, klagomål och synpunkter.
Paragrafen är justerad
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§

46

Riktlinjer för direktupphandling

HVO-2019-571
Sammanfattning

Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlade myndigheter och har ansvar för de inköp
som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamhet
och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för
direktupphandling. Kravet på riktlinjer har bland annat som syfte att de upphandlande
myndigheterna ska tillämpa ett strategiskt förhållningssätt samt tillvarata konkurrensen även
vid direktupphandlingar. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på riktlinjer för
direktupphandling i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Riktlinjer för direktupphandling från och med
den 1 april 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Riktlinjer för direktupphandling
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för direktupphandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-21

Paragrafen är justerad
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§

47

Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

HVO-2019-224
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att Malmö stad
ska söka medlemskap i Världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO)
nätverk för äldrevänliga städer. Ett medlemskap i nätverket är kostnadsfritt men innebär att
medlemmarna förpliktigas att arbeta mot en mer äldrevänlig stad. Detta görs enligt ett
gemensamt sätt för samtliga medlemsstäder och består av 4 steg: Engagera och förstå, Planera,
Agera och Mäta. WHO har identifierat åtta tematiska områden för en äldrevänlig stad:
utomhusmiljöer, parker och byggnader, transport och mobilitet, boende och bostäder, social
delaktighet, respekt och social tillhörighet, medborgardeltagande och sysselsättning,
kommunikation och information samt samhällsstöd och bra hälso- och sjukvårdstjänster.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att ett arbete för att göra Malmö mer
äldrevänligt är av godo men att medlemskap i nätverket inte nödvändigtvis är det mest
ändamålsenliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet i frågan. Dessutom pågår andra arbeten
kring Agenda 2030 och integrering i Malmö stads styrsystem som påverkar arbetet på bl.a.
detta område. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk
för äldrevänliga städer.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Ordförande Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär att avslå
motionen.
Ewa Langerbeck (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla
motionen.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla
motionen.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla motionen.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär att avslå motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Bifall till förvaltningens förslag om att
avslå motionen och avslag till förvaltningens förslag till förmån för att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förvaltningens förslag om att avslå motionen.
Nej-röst för Langerbecks (C), Engqvist Ridells (MP) och Ehlins (V) förslag om att
bifalla motionen.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S), ordförande
Caroline Öwall (L), vice ordförande
John Roslund (M), andre vice ordförande
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Hjort (S)
Nancy Castillo (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Ståleker (M)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Ewa Langerbeck (C)
Resultat
Reservationer

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
X
6

0

Ewa Langerbeck (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Motion från Kay Wictorin (C) om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer

Paragrafen är justerad

Bilaga 10
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Reservation § 47

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärende 9: Motion av Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Moderater och centerpartister delar motionärens intentioner till fullo och yrkade därför bifall till
motionen.
Då vi ej fick igenom vårt yrkande anförde vi reservation.

John Roslund (M)

Ragnhild Ståleker (M) Roger Parmstrand (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande av
Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M) Torsten Elofsson (KD) Ewa Lagerbeck (C)
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§

48

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-02-13 2019-03-20

HVO-2019-479
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-02-13 – 2019-03-20 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
2019-02-13 – 2019-03-20.
Beslutsunderlag
















Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-02-13 - 2019-03-20
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende maxgräns för antalet uppdrag för god
man, HVO-2018-402
Årsredovisning 2018 för finskt förvaltningsområde, HVO-2019-682
Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler hemtjänst samt kontor hälso- och
sjukvårdspersonal, HVO-2018-3033
Hyresavtal, Storgatan 20, myndighetsavdelningen, ledning och stabsfunktioner,
HVO-2018-3142
Riktlinje för anställning i Malmö stad, HVO-2019-721
Centrala pensionärsrådets protokoll 2019-02-21
Tidplan för budget och uppföljning 2019, HVO-2019-230
Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens specialistsjuksköterska - ny
roll, nya möjligheter (SOU 2018:77), HVO-2018-3510
Ansökan om utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter, HVO-2018-3004
Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner
och kommuner under våren
Rapport till revisionen om domar som gått hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
emot, förelägganden, kritik från myndigheter med mera under perioden 2018-07-01
- 2018-12-31, HVO-2019-339
Uppföljning av fördjupad granskning av läkemedelshantering, HVO-2017, 1333
Förvaltningsrådets protokoll 2019-03-20

Paragrafen är justerad
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§

49

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-02-13 - 2019-03-20

HVO-2019-539
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
2019-02-13 - 2019-03-20.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-02-13 – 2019-03-20.
Ajournering

Nämndens sammanträde ajourneras klockan 12.05-13.05.
Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut 2019-02-13 - 2019-03-20
Delegerade biståndsbeslut februari 2019

Paragrafen är justerad
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§

50

Utbildning i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen

Sammanfattning

Stadsjurist Ingegerd Kling håller utbildning om hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen.
Paragrafen är justerad
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§

51

Muntlig information om förändringar inom avlösning och ledsagning

Sammanfattning

Enhetschef Margareta Karlsson på avdelningen för hälsa och förebyggande informerar
muntligen om kommande förändringar inom förvaltningens avlösnings- och
ledsagningsverksamhet.
Paragrafen är justerad
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§

52

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar muntligen om följande:





Den 9 maj klockan 17.30-20.00 äger nämndens Anhörigforum, en form för
medborgardialog, rum på Dammfrigården. Presidiet samt en från vardera parti i
nämnden representerar.
Den 28 mars 2019 har två pressmeddelanden gått ut med anledning av att två
anmälan enligt lex Maria gjorts. Ett ärende gäller en bristfällig uppföljning av en
förändrad ordination av läkemedel och en gäller ett uteblivet hembesök från
sjuksköterska.
Inom kort kommer två hemtjänstgrupper att inleda försök med social dokumentation
direkt i mobiltelefoner.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningsdirektörens information.
Paragrafen är justerad

