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§

65

Återrapportering av översyn av serviceinsatser till brukare i ordinärt boende

Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 30 augusti 2018 (§ 73, HVO-2018-1639)
att godkänna förvaltningens förslag till översyn av bedömnings-, avgifts- och
ersättningssystemen för serviceinsatser till brukare i ordinärt boende. Nämnden beslutade
samtidigt att översynen skulle återrapporteras senast i maj 2019. Förvaltningen presenterar
det arbete som hittills gjorts i översynen av serviceinsatser.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2018-08-30 Översyn av biståndsbedömning av
serviceinsatser
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-08-30
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§

66

Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

HVO-2019-1034
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna omförhandlat hyresavtal
inom fastigheten Basunen 3 på Erikslustvägen 15. Avtalet föreslås löpa under perioden 201907-01 – 2029-06-30 med en årlig hyreskostnad om 4 215 600 kronor. Hyresrabatt utgår med
1 000 000 kr verksamhetsår 1, 500 000 kr verksamhetsår 2 och 200 000 kr verksamhetsår 3.
Driftskostnader ingår i hyran. Tillägg på hyran de första tio åren med 338 000 kronor vilket
avser verksamhetsanpassningar. Hyran kommer att hanteras inom hälsa,- vård- och
omsorgsnämndens budgetram.
LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa,- vård- och omsorgsnämnden att
godkänna förslaget till hyresavtal.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner inte förslag till hyresavtal för
Basunen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att vid omförhandling av hyresavtal
också se över andra alternativ.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ber kommunstyrelsen om en översyn av LiMa i
syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att samordning ska ske i samband med
när flera förvaltningar hyr i samma område eller fastighet.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsförslag från LiMa till hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade
och innehålla beskrivningar av alternativa lösningar.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Rubin (S), Caroline Öwall (L), Tove Granditsky Svenson (S), Martin Hjort (S), Nancy
Castillo (S) och Marie Engqvist Ridell (MP) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Marie Engqvist Ridell (MP) anmäler ett särskilt yttrande. Engqvist Ridell (MP) hade vid tid
för justering inte inkommit med ett särskilt yttrande utan hänvisar istället till reservationen i
bilaga 1.
John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
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Yrkanden

John Roslund (M) yrkar:
1. att inte godkänna hyreskontraktet
2. att vid omförhandling av hyreskontrakt också se över andra alternativ
3. att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ber om en översyn av
LiMa i syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor
4. att samordning sker i samband då flera förvaltningar hyr i samma område eller
fastighet
5. att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara
väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla beskrivningar av alternativa
lösningar.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds yrkanden och bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkanden.
Caroline Öwall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång om godkännande av hyresavtal

John Roslund (M) begär att de fem yrkandena han framfört ska behandlas separata från
varandra. Ordförande finner att det när det gäller hyresavtalet finns två förslag till beslut:
bifall till förvaltningens förslag att godkänna hyresavtalet och Roslunds (M) yrkande att inte
godkänna hyresavtalet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att godkänna hyresavtalet.
Omröstning om godkännande av avtal

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Roslunds (M) förslag.
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Omröstningsresultat om godkännande av avtal

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden enligt Roslunds (M) förslag att inte
godkänna hyresavtalet.
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)
Kay Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Christina Gröhn (M)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
7

Beslutsgång om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Ordförande finner att det när det gäller Roslunds yrkande 2: att vid omförhandling av
hyreskontrakt också se över andra alternativ finns två förslag till beslut: bifall och avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:



Ja-röst för att avslå Roslunds (M) yrkande 2.
Nej-röst för att bifalla Roslunds (M) yrkande 2.
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Omröstningsresultat om förslag att se över andra alternativ vid omförhandling av avtal

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar nämnden enligt Roslunds (M) förslag att vid
omförhandling av hyresavtal också se över andra alternativ.
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)
Kay Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Sonja Jernström (M)
Christina Gröhn (M)
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

Beslutsgång om övriga yrkanden

Ordförande behandlar, med instämmande av nämnden, övriga tre yrkanden tillsammans: att
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ber om en översyn av LiMa i syfte att stärka Malmö
stad i hyresavtalsfrågor, att samordning sker i samband då flera förvaltningar hyr i samma område eller
fastighet och att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden framöver ska vara
väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla beskrivningar av alternativa lösningar. Ordförande
finner att det finns två förslag till beslut: att bifalla yrkandena och att avslå yrkandena.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla de tre
yrkandena.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Hyresavtal Basunen efter återremiss
Hyresavtal Basunen efter återremiss och omförhandling
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-04-25 inklusive särskilda
yttranden från Moderaterna och Centerpartiet samt Sverigedemokraterna
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Bilaga 1

RESERVATION
Hälsa, vård- och omsorgsnämnden 2019.05.23
Ärende: Hyresavtal Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
HVO-2019-1034
Beslutet att inte godkänna hyresavtalet för det särskilda boendet Basunen i Malmö är
i allra högsta grad oroväckande. Det innebär en osäker framtid för verksamheten, på
sikt kan boendet behöva läggas ner. Ingen som påstår sig värna de äldre, deras
anhöriga och personalens situation kan tycka att det här är ett rimligt beslut.
Beslutet genomsyras av brist på långsiktigt ansvar och förståelse för hur detta
drabbar de boende, deras närmaste och Malmö stads personal. Istället ligger fokus
på att plocka politiska poäng på andras bekostnad. I det här fallet äldre Malmöbor
med demenssjukdom som behöver en trygg miljö.
Den framförhandlade hyran är på intet sätt anmärkningsvärd utan följer den
hyresnivå som etablerats för liknande objekt med liknande läge. I samma fastighet
har till exempel funktionsstödsnämnden nyligen, i full politisk enighet, tecknat ett
hyreskontrakt på en t o m något högre nivå.
Det särskilda boendet Basunen är mycket uppskattat. Det uppfyller kraven på
ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Inte minst är det populärt bland de som
bor där. Att då fatta ett beslut som bidrar till stor oro och osäkerhet bland dem är
felaktigt. Det är inte att värna våra äldre och deras behov.
Malmö 2019.05.28

Anders Rubin (S)

Caroline Öwall (L)

Marie Engqvist Ridell (MP)
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Bilaga 2
Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Vi i den borgerliga gruppen kan konstatera att Malmö stad genom att inte vara en tillräckligt
stark hyresförhandlare driver upp hyresnivåerna i Malmö. När våra skattemedel tas i anspråk
måste skola, vård och omsorg prioriteras och risken för onödigt höga lokalhyror förebyggas
genom en effektiv lokalförsörjning. Förelagt hyreskontrakt var förvisso förbättrat jämfört med
förra hyreskontraktet, men innebär trots det en hyreshöjning med svindlande 80%. Det är inte
rimligt att Malmö stad skall betala i storleksordningen samma pris i hyra för en äldre fastighet
som om man nyttjat ett nybygge. Ökade hyreskostnader betalas med färre händer i vården. Vi
politiker måste vid varje tillfälle aktivt arbeta för att skattemedlen används så effektivt som
möjligt och inte till onödigt höga hyror. Då begår vi politiker tjänstefel om vi inte vid varje
tillfälle aktivt arbetar för att skattemedlen används så effektivt som möjligt och inte till höga
hyror. Vi yrkade på nedan fem att-satser som glädjande nog såväl vänstern som
sverigedemokraterna stödde.
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner inte förslag till hyresavtal för Basunen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att vid omförhandling av hyresavtal också se
över andra alternativ.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ber kommunstyrelsen om en översyn av LiMa i syfte
att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att samordning ska ske i samband med när
flera förvaltningar hyr i samma område eller fastighet.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla
beskrivningar av alternativa lösningar.
Vi anser att det är dags att se över och förbättra hanteringen av stadens lokalförsörjning och
hyreskontraktsskrivning så att förvaltningar och indirekt också skattebetalare inte drabbas av
onödigt kostsamma lokalkostnader. Naturligtvis kommer vårt fokus fortsatt att vara den äldres
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bästa, men vi måste markera för marknaden att det inte sker till vilket pris som helst. Det
finns gott om lediga platser på andra särskilda boenden, men vi är övertygade om att Basunen
även framöver kommer vara ett särskilt boende som Malmö hyr, men till en rimligare
hyreskostnad.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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§

67

Ekonomisk prognos 2019

HVO-2019-1554
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om prognostiserat ekonomiskt utfall
för året.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk prognos 2019.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 4.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019
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Bilaga 3
Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Ekonomisk prognos 2019
Vi i den borgerliga gruppen känner en oro över att man inte centralt signalerat över att vår
organisation skall få en täckning för de 53 miljoner kronorna i uteblivet stadsbidrag. Om vi ej
skulle få dessa medel ersatta av kommunen tvingas vi till drastiska åtgärder för att få en
budget i balans. Vi vill med detta särskilda yttrande uttrycka vår oro.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende 04. HVO-2019-1554
Ekonomisk prognos 2019
Prognosen pekar på ett underskott på 53 mkr och detta kan komma att förvärras
ytterligare. Sverigedemokraterna har varnat för att denna situation skulle kunna inträffa.
Hade vårt förslag till budget vunnit majoritet så hade nämnden tillförts de medel som hade
gjort det möjligt att driva verksamheten utan stora underskott. Istället befinner vi oss i en
situation där allt nämnden kan hoppas på är antingen att staten eller kommunfullmäktige
skall gå in täcka underskotten.
Det är fullkomligt oacceptabelt att en nämnd som bedriver en för samhället så viktig
verksamhet inte får de medel som är nödvändiga.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande angående ekonomisk prognos 2019:
Underskottet på 35mkr i årets budget kommer troligtvis att kompenseras av KS men vi har inte sett
det ännu och oroar oss i högsta grad för besparingar såväl nu som nästa år.

Malmö 26 maj 2019

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

68

Budgetskrivelse 2020

HVO-2019-208
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen samt dess förvaltning
inför beredningen av förslag till budget för år 2020 som föreläggs kommunfullmäktige.
Skrivelsen tar upp förändringar i omvärlden, förändring och utveckling av nämndens
verksamhet samt behov av investeringar i lokaler och anläggningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020.
Reservationer

John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 6.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 7.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 8.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas och Centerpartiets kommande
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas kommande
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förmån för Vänsterpartiets kommande budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag till
budgetskrivelse 2020, Roslunds (M) avslagsyrkande, Hanssons (SD) avslagsyrkande och
Ehlins (V) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Budgetskrivelse 2020
Förvaltningens förslag till Budgetskrivelse 2020 efter arbetsutskottet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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Bilaga 6
Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Budgetskrivelse 2020

Vi i den borgerliga gruppen har en annan syn på hur man ska bedriva äldreomsorg. Bland
annat menar vi att andra utförare borde vara självklara inslag i vår verksamhet för att ge en
större valfrihet. När Malmö stad under lång tid legat i botten i riket i jämförelse med andra
kommuner är det dags med ett nytänk. Detta kommer redovisas i respektive partis
budgetförslag.
Med ovanstående motivering yrkade vi avslag.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 7

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende 05. HVO-2019-208
Budgetskrivelse 2020
Vi Sverigedemokrater ställer oss inte bakom detta förslag som ju bygger på den styrande
S+L konstellationens ekonomiska avsättningar.
Istället så föreslår vi den budgetskrivelse som baseras på Sverigedemokraternas
beräkningar och förslag avseende en tillförlitlig och finansierad äldrevård där vi bland
annat anslår medel som också skall säkerställa en god och adekvat demensvård.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)

20

Bilaga 8

Reservation från Vänsterpartiet angående Budgetskrivning 2020
Vi ville få in Kommunals yttranden där det är tydligare vad som behövs än vad som syns i
förvaltningens budgetskrivning för 2020 (här i något förkortad version):
• Öka bemanningen pga att arbetsplatserna är så slimmade att många har svårt att finna
arbetsglädje och tid för reflektion, känna stolthet över sitt jobb och ha en social och
ekonomiskt hållbar utveckling där alla skall orka arbeta till pensionsåldern.
• Medel för en långsiktig och hållbar kompetensutveckling om Hälsa-Vård och
omsorgsförvaltningen skall uppfattas som en god och attraktiv arbetsgivare.
• Otrygga anställningar omvandlas till trygga genom en offensiv personalpolitik.
• De anställda måste känna att ledningen lyssnar på dem och ge dem möjlighet att visa sin
kompetens, ta ansvar och känna stolthet över sitt arbete.
Vi är mycket oroade över hur kommande budget skall kunna täcka alla de behov som framkommer i
budgetskrivningen: Brist på personal – framför allt i ordinärt boende – alltfler kommer att stanna
hemma vilket kräver mer kompetensutbildning och fler kostnader. ”Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten vård”innebär att fler kommer hem från sjukhuset i sämre tillstånd och
flexibilitet, bred kompetens och mer personal krävs.
På nämndens – framför allt Vänsterpartiets inrådan- skall en strategi utarbetas om hur demensvården
skall utformas i framtiden. Detta kommer naturligtvis också kosta då hela hemtjänstpersonalen skall
kompetensutvecklas.
Fortfarande kostar Heltid som norm som skall gå från 68.8 % till 75% i december 2019 och vidare
till 90% till maj 2021.
Ökad digitalisering har en personalkostnad på 5mkr och 10mkr för uppstartskostnader. Vi tror inte
att den nästkommande budgeten kommer att täcka alla kommande utgifter för en god äldreomsorg.

Malmö 26 maj 2019

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

69

Uppföljning 1 av intern kontroll 2019

HVO-2019-1556
Sammanfattning

Detta är den första rapporteringen av tre, utifrån den av nämnden beslutade
internkontrollplanen för 2019. Den består av fyra uppföljningar av åtgärder och en
granskning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 1 av intern kontroll 2019.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Uppföljning 1 av intern kontroll 2019
Uppföljning 1 av intern kontroll 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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§

70

Ställningstagande om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

HVO-2019-442
Sammanfattning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har behov av att Sveriges kommuner tar ställning
till rekommendationen att gemensamt, till SKL, finansiera ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Förslaget omfattar finansiering och medverkan i ledning och styrning av kvalitetsregister som
används inom kommunal hälso- och sjukvård, SKL:s stöd till kommunerna gällande
uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar samt nationell samordning för
gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. För Malmö stad innebär
det en kostnad på cirka 2 471 989 kronor under en fyraårsperiod (år 2020–2023). Kostnaden
fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden utifrån nyttjandegrad av de tjänster på SKL som finansiering
avser. För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beräknas den totala kostnaden bli cirka
1 853 994 kronor.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås ställa sig positiv till att anta rekommendationen
från SKL och tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och
funktionsstödsnämnden finansiera kostnaden till SKL under 4 år från år 2020.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö stad antar Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till att gemensamt med
arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden finansiera Malmö
stads bidrag till SKL:s arbete med ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter samt att under fyra år (2020-2023) finansiera 75 % av
Malmö stads kostnad.
Beslutet skickas till

Sveriges Kommuner och Landsting
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Ställningstagande om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Förtydligande om tidsperiod för finansiering
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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§

71

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om begäran av utdrag ur
belastningsregister före nyanställning

HVO-2019-1934
Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet,
som handlar om att inför anställning begära utdrag ur polisens belastningsregister, föreslår
SD att nämnden beslutar att ge i uppdrag till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att
omgående se över anställningsrutinerna samt att införa en rutin motsvarande den som finns
på området i Mölndals kommun.
Den 29 april 2019 överlämnade Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet sitt
betänkande Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)
till Arbetsmarknadsdepartementet. I betänkandet finns förslag som rör
belastningsregisterkontroll inom äldreomsorgen och därför biläggs utredningen ärendet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avvaktar att införa rutiner kring
belastningsregisterkontroll i väntan på att förslaget till "lag om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning" i den statliga utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19), som föreslås gälla från 1 januari 2021,
träder ikraft.
Särskilda yttranden

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 9.
John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutsunderlag






Nämndinitiativ
Bilaga 1, Rutin från Mölndals kommun
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd (SOU
2019:19)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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Bilaga 9

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende 08. HVO-2019-1934
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om begäran av utdrag ur
belastningsregister före nyanställning
Det gläder oss Sverigedemokrater att Statens offentliga utredning 2019:19 erkänns som
viktig och att man avser att implementera utredningens resultat i verksamheten så fort den
blivit lag och vunnit laga kraft.
Innehållet i utredningen är till stora delar likvärdig med den policy som Mölndals stad
arbetar efter. Nämndens ordförande hävdar att Mölndal arbetar olagligt men ännu har
ingen anmärkning riktats mot kommunen vilket ju rimligen måste innebära att man i
Mölndal är nöjda med resultatet.
Enligt uppgift så dröjer det till år 2021 tills rutinerna med utdrag från belastningsregister
lagmässigt kan införas vilket ju innebär att vi under hela denna långa tid riskerar att knyta
personal till vår verksamhet som rimligen inte borde fått jobb om vi kunnat sortera ut dessa
personer.
Vi kan ju bara lita till hoppet att inga incidenter inträffar under dessa 2 år.
Om olyckan ändå skulle vara framme så har vi Sverigedemokrater försökt förhindra
skadan genom vårt initiativärende men på grund av de andra partiernas tveksamma
agerande vann våra krav inte nämndens omedelbara gehör.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av:

Eva Hallén (SD

samt

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 10
Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om begäran av utdrag ur belastningsregister
före nyanställning

Vi i den borgerliga gruppen anser också att det är rimligt att begära ut utdrag från
belastningsregistret vid nyanställning, men tycker det är olyckligt att motionären väljer att
peka ut Mölndals rutiner då det finns en del att önska i deras utformning av rutiner. Dock kan
vi konstatera att betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd (SOU 2019:19) sannolikt kommer att leda till lagstiftning som ger rättsligt
stöd för begäran om utdrag ur belastningsregistret lär införas inom kort och i samband härmed
kommer med all säkerhet tydliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar att utformas för
likartad hantering över hela riket.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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§

72

Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett
jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid

HVO-2019-917
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om att Malmö stad ska sluta använda anställningsformen ”allmän visstid”.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen använder anställningsformen allmän visstid i
begränsad omfattning vad gäller månadsavlönade medarbetare. 2018 utgjorde andelen
månadsavlönade i anställningsformen i snitt över året cirka 1 % av samtliga månadsavlönade
på förvaltningen. Förvaltningen använder anställningsformen mer frekvent för timavlönade
medarbetare, under perioden januari-mars 2019 registrerades cirka 25 % av de timavlönade
timmarna som allmän visstid. Förvaltningens bedömning är att anställningsformen inte helt
ska slopas då det även fortsättningsvis finns behov av att använda den för anställning inom
projekt och vid tillfälliga satsningar och arbetsanhopningar. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande
om Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V) motion om att slopa
anställningsformen allmän visstid.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer

Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 11.
Yrkanden

Birgitta Ehlin (V) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Bifall till arbetsutskottets förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt Ehlins (V)
förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Motion från Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om att slopa anställningsformen AVA
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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Bilaga 11

Malmö 25 maj 2019
RESERVATION VÄNSTERPARTIET angående motion
”Ett jämställt Malmö 2020 – slopa anställningsformen allmän visstid”
Härmed reserverar vi oss mot att denna motion avslogs. Oavsett svaret att allmän visstid inte
används så mycket anser vi, som motionärerna, att den skall bort totalt och får här också stöd av
facken. Allmän visstid hör inte ihop med bra och välordnad äldreomsorg och drabbar nästan alltid
unga kvinnor, i allmänhet vårdbiträden. Eftersom förvaltningen arbetar på heltid som norm och att
timanställning skall bort borde också allmän visstid gå att få bort! Vänsterpartiet kommer att
återkomma till önskan om slopad allmän visstid!
Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

73

Remiss om utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn

HVO-2019-719
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått utställningsförslaget till Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn på remiss. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
kompletterar och ersätter i berörda delar den kommuntäckande översiktsplanen.
Översiktsplanen syftar till att förtäta staden och genom infrastruktursatsningar koppla
samman området med närliggande områden för att bygga samman staden. Översiktsplanen är
uppbyggd kring tematiska planeringsriktlinjer som exempelvis bostadsbyggande,
trafikkopplingar och prioritering mellan trafikslag, grön stad och naturmiljö, kulturmiljö samt
samhällsservice som även är det tema där målgruppen äldre är synligast.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i stor utsträckning positiv till planen, men önskar
ett tydligare fokus på äldre och behovet av alternativa boendeformer för målgruppen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande
om utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 utställningsförslag till Översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn
Arbetsutskottets förslag till yttrande
Utställningsförslag av översiktsplan
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14

31

Bilaga 12
Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Remiss om utställningsförslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Vi delar den uppfattning som framfördes av företrädare för Moderaterna och Centerpartiet i
reservation i kommunstyrelsen 2019-02-13, det vill säga att Stadsbyggnadsnämnden borde ha
kompletterat ärendet med ett förslag där nuvarande koloniområde kan bevaras som en grön
oas i området.

Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Torsten Elofsson (KD)

Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 13

Särskilt yttrande ang. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Vi anser att koloniområdet skall behållas.

Malmö 26 maj 2019

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

74

Kvalitets- och avtalsuppföljning, särskilt boende Sjöstjärnan 2018-2019

HVO-2018-2468
Sammanfattning

Annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning av Sjöstjärnan genomfördes 21 januari 2019.
Ytterligare ett uppföljningstillfälle genomfördes under 2018. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning är att Sjöstjärnan uppfyller ramavtalets krav
för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsangivelser. Uppföljningarnas resultat presenteras i
aktuell rapport.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten om kvalitets- och
avtalsuppföljning för det särskilda boendet Sjöstjärnan.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Kvalitets- och avtalsuppföljning Sjöstjärnan
2018-2019
Rapport Kvalitets- och avtalsuppföljning Sjöstjärnan 2018-2019
Bilaga 1 Kvalitets- och avtalsuppföljning Sjöstjärnan 21 januari 2019
Uppföljningsmall kvalitets- och avtalsuppföljning Sjöstjärnan 21 januari 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-05-14
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§

75

Organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2019

HVO-2019-2180
Sammanfattning

Stadskontoret har genomfört en översyn av de kommungemensamma riktlinjerna för
förenings- och organisationsbidrag. I samband med denna översyn beslutade hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden om en inventering och översyn av riktlinjer och
handläggningsförfarande gällande organisationsbidrag inom nämndens ansvarsområde. I
väntan på kommunfullmäktiges beslut om de centrala riktlinjerna fattade hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden den 26 april 2018 beslut om tillfälliga riktlinjer för organisationsbidrag till
anhörigföreningar på särskilda boenden som skulle gälla under 2018. Beslut från
kommunfullmäktige i ärendet om de stadsövergripande riktlinjerna har blivit försenat vilket
har lett till att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tidigast kan fatta beslut om nya riktlinjer för
förvaltningen i slutet av 2019. Förslaget i detta ärende ger möjlighet för samtliga
anhörigföreningar som är aktiva på särskilda boenden att även under 2019 erhålla medlen
enligt samma förfarande som under 2018.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner en förlängning av riktlinjer för
organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2018 att gälla även
under 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att anhörigföreningar som uppfyller
riktlinjernas krav kan erhålla upp till 200 kronor per vårdplats på boendet föreningen
är kopplad till.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Organisationsbidrag till anhörigföreningar på
särskilda boenden 2019
Riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2018
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-04-26
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§

76

Anhörigforum hösten 2019

HVO-2019-2177
Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på datum för nästa Anhörigforum, en form av
medborgardialog: den 23 oktober 2019, preliminärt klockan 17.30 - 20.00.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer datum för nästa Anhörigforum till den
23 oktober 2019.
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§

77

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-04-18 2019-05-15

HVO-2019-1896
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-04-18 – 2019-05-15 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-04-18 – 2019-05-15
Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-04-18 - 2019-05-15
Avsägelse från förtroendeuppdrag april 2019, HVO-2019-2057
Kommungemensam uppföljning av intern kontroll 2018, HVO-2019-2027
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till ideella föreningar och
organisationer, HVO-2018-800
Årsredovisning 2018 för Malmö stad, HVO-2019-2036
Redovisning av organisationsbidrag till Dammfri musik- och
underhållningsförening, HVO-2018-1484
Malmöinitiativ om ekonomiskt stöd till pensionärsjobb, HVO-2019-1955
Handlingsplan för miljöprogrammet - förslag till prioriterat arbete i Malmö stad
2018-2020, HVO-2018-285
Yttrande om En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6), HVO-2019-1341
Delregional samverkan mellan Region Skåne och Malmö stad mars 2019, HVO2019-2163
Minnesanteckningar Anhörigforum 2019-05-09, HVO-2019-1598
Protokoll förvaltningsrådet 2019-05-15
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§

78

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-04-18 - 2019-05-15

HVO-2019-1840
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
2019-04-18 - 2019-05-15.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-04-18 – 2019-05-15.
Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-04-18 - 2019-05-15
Delegerade biståndsbeslut april 2019
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§

79

Presentation av fördjupad analys av brukarundersökningens resultat

Sammanfattning

Presentationen skjuts till ett nämndsammanträde senare under 2019.
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§

80

Muntlig information om kostenhetens arbete

Sammanfattning

Informationen skjuts till nämndens sammanträde i augusti 2019.
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§

81

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen berättar om de fem prioriterade utmaningar som
förvaltningen måste fokusera på under kommande mandatperiod och visar en framtagen film
med förvaltningens ramberättelse. De fem prioriterade utmaningarna är:






Brukarkvalitet
Förebyggande arbete
Digitalisering och välfärdsteknik
Kompetensförsörjning
Ledarskap och medarbetarskap

