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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:10

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
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Marie Engqvist Ridell (MP)
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Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Ingela Svensson (S) ersätter Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Eva Lindholm (L) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Sonja Jernström (M) ersätter John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Ewa Langerbeck (C) ersätter Roger Parmstrand (M)
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Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Shatila Salami (S)
Amjad Khan (S)
Lisbeth Moberg (MP)
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Regina Harwigsson (SD)
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Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef) §§123-133
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet)
Åsa Ollerstam Lundh (Avdelningschef ordinärt boende)
Karl McShane (Samhällsstrateg, stadskontoret) §§120-121
Maria Kronogård (Utvecklingssekreterare, strategiska
utvecklingsavdelningen) §§120-123
Carina Hart (Förvaltningscontroller, strategiska utvecklingsavdelningen)
§§122-136
Göran Källmark (Enhetschef digitalisering och välfärdsteknik) §§123-124
Margareta Karlsson (Enhetschef hälsa och förebyggande) §§132-133
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Lina Hultin (Utvecklingssekreterare hälsa och förebyggande) §§132-133
Camilla Phan (Lokalsamordnare, ekonomiavdelningen) §§120-122
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)
Utses att justera

Kay Wictorin

Justeringen

2019-09-30

Protokollet omfattar

§§120-136
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ÄRENDELISTA
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136

Ändring av dagordningen
Muntlig information om befolkningsprognos 2019-2029
Lokalbehovsplan 2021-2030
Presentation av fördjupad analys av brukarundersökningens resultat
Delårsrapport januari - augusti 2019
Strategi för demensvård i Malmö stad
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg
för Malmös äldre
Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Redovisning av arbetet med att minska behovet och användningen av extern
bemanning av sjuksköterskor
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 - 201909-16
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-08-22 - 2019-09-16
Muntlig information om förändringar i avlösar- och ledsagarverksamheten
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Deltagande vid Äldredagen den 1 oktober samt Anhörigdagen den 6 oktober
2019
Förvaltningsdirektören informerar
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§

120

Ändring av dagordningen

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar dagordningen genom att lägga till ärendet
Deltagande vid Äldredagen den 1 oktober samt Anhörigdagen den 6 oktober 2019 (nytt ärende
16) och att flytta ärendena: Uppföljning 2 av intern kontroll 2019 (från ärende 6 till ärende
14 ) och Muntlig information om förändringar i avlösar- och ledsagarverksamheten (från ärende
13 till ärende 15 ).
Dagordningen blir därmed enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Val av justerare
Muntlig information om befolkningsprognos 2019-2029
Lokalbehovsplan 2021-2030
Presentation av fördjupad analys av brukarundersökningens resultat
Delårsrapport januari - augusti 2019
Strategi för demensvård i Malmö stad
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre
Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 20202030
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Redovisning av arbetet med att minska behovet och användningen av extern
bemanning av sjuksköterskor
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 2019-09-16
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-08-22 - 2019-09-16
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Muntlig information om förändringar i avlösar- och ledsagarverksamheten
Deltagande vid Äldredagen den 1 oktober samt Anhörigdagen den 6 oktober
2019.
Förvaltningsdirektören informerar

Paragrafen är justerad
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§

121

Muntlig information om befolkningsprognos 2019-2029

Sammanfattning

Samhällsstrateg Karl McShane informerar om befolkningsprognosen för 2019-2029 med
fokus på gruppen Malmöbor över 65 år samt om rapporten Malmös äldre - boende- och
flyttmönster.
Beslutsunderlag







Presentation 2019-09-24 Malmös äldre imorgon och idag - befolkningsprognos
2019-2029 och Malmös äldres boende- och flyttmönster
Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Migrationsdata Malmö - Lokal prognos 2019-2022, september 2019
Malmös äldre - Boende- och flyttmönster, del 1: Hela Malmö
Malmös äldre - Boende- och flyttmönster, del 1: Stadsdelarna

Paragrafen är justerad
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§

122

Lokalbehovsplan 2021-2030

HVO-2019-3953
Sammanfattning

Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente 27 § ska nämnden årligen inkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10årsperspektiv. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan för
perioden 2021-2030. Förvaltningen har utrett hur de framtida behoven av lokaler påverkas av
befolkningsprognosen och olika demografiska faktorer. Dessa har vägts samman och
bedömningar har genomförts för att klargöra behoven inom förvaltningens olika
verksamhetsområden på kort och lång sikt. Exempelvis innebär befolkningsprognosen på
kort sikt ett minskat behov av platser inom särskilt boende och ungefär från 2024 ökar
behovet igen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Lokalbehovsplan 2021-2030.
Särskilda yttranden

Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 2.
Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
LiMa
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Lokalbehovsplan 2021-2030
Förvaltningens förslag till Lokalbehovsplan 2021-2030
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17 inklusive
särskilt yttrande från Moderaterna
Presentation 2019-09-24 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Malmö 27 september 2019
Lokalbehovsplan 2021-2030
Vänsterpartiet ser en stor risk i att kommande omförhandlingar av hyresavtal kan leda till stora
hyreshöjningar då hyresnivån för ett äldreboende i dag kan ligga på samma som nyproduktion. För
att garantera låga lokalkostnader måste Malmö stad själv äga sina lokaler för vård-och
omsorgsverksamheten. Att äga lokaler för välfärdens verksamheter borde vara princip för
kommunens lokalförsörjning.

Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 03. HVO-2019-3953
Lokalbehovsplan 2021-2030
Det är synnerligen viktigt att som förvaltare eller nyttjare av fastigheter se till så att det
finns en kontinuerlig underhållsplan.
Med en underhållsplan har man kontroll på funktioner och kostnader och slipper hamna i
den situation att man finner 13 st. boenden som har haft eftersatt underhåll samt ett som
behöver totalrenoveras.
Våra upphandlare måste också bli mera professionella när det gäller upphandling på
bostadsområdet.Det duger inte att slentrianmässigt köpa vadsomhelst och då tänker vi på
boendet Basunen där vi kunde få ner hyrorna med 150 kr per kvm bara genom att inte
godta avtalet första gången det presenterades för nämnden.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende: Lokalbehovsplan 2021-2030
Av de 145 hyresavtal som vår förvaltning har kommer 109 att vara föremål för omförhandling
2019-2022. Vi i den borgerliga gruppen anser att det är av största vikt att lokalförsörjningen
bedrivs effektivt så att nämnden inte riskerar att få kraftigt fördyrade och onödigt höga
lokalkostnader. Vi erinrar om ett lokalärende som tidigare i år behandlats av nämnden, och
där vårt ifrågasättande av ett förslag från LiMa föranledde en process som ledde fram till ett
nytt hyresavtal med totalt över 3 miljoner lägre lokalkostnader för nämnden och Malmö stad.
Vi vill understryka betydelsen av att de åtgärder för en mer effektiv
lokalförsörjningsverksamhet som på vårt förslag beslutats av nämnden verkligen vidtas, d v s
att det vid omförhandling av hyresavtal också ses över andra alternativ, att samordning ska
ske i samband med att flera förvaltningar hyr lokaler i samma område eller fastighet, och att
avtalsförslag till nämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade och
innehålla beskrivning av alternativa lösningar.

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M), Ewa Langerbeck (C)
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§

123

Presentation av fördjupad analys av brukarundersökningens resultat

Sammanfattning

Utvecklingssekreterare Maria Kronogård presenterar ett axplock ur "Upplevd och faktisk kvalitet
- Sammanfattning av intervjustudie med brukare, anhöriga, medarbetare och chefer i Malmö stad", en sorts
fördjupad analys av resultatet från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning som
förvaltningen genomfört under vintern 2018-2019.
Beslutsunderlag




Presentation 2019-09-24 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Upplevd och faktisk kvalitet - Sammanfattning av intervjustudie med brukare,
anhöriga, medarbetare och chefer i Malmö stad

Paragrafen är justerad

11

§

124

Delårsrapport januari - augusti 2019

HVO-2019-4099
Sammanfattning

Delårsrapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild av utvecklingen av mål
och verksamhet och anger ett prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Delårsrapport januari-augusti 2019 med
ändringen att färgindikatorn som indikerar uppfyllelse för målindikatorn "Antal
medarbetare som slutfört validering och kompletterande utbildning till
undersköterska" ändras från gul till röd.
Särskilda yttranden

Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Michael Hård af Segerstad (SD) och Ilvars Hansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 6.

Yrkanden

Kay Wictorin (C) och Christina Gröhn (M) yrkar att färgmarkeringen som indikerar
uppfyllelse för målindikatorn "Antal medarbetare som slutfört validering och kompletterande
utbildning till undersköterska" ändras från gul (delvis uppnått eller kommer att delvis uppnås
under året) till röd (kommer inte att uppnås under året).
Anders Rubin (S) yrkar bifall till Wictorins (C) och Gröhns (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner Delårsrapport januari - augusti 2019 med ändring
enligt Wictorins (C) och Gröhns (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Delårsrapport januari-augusti 2019
Delårsrapport januari - augusti 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17 inklusive
särskilt yttrande från Moderaterna
Presentation 2019-09-24 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Malmö 27 september 2019
Särskilt yttrande angående delårsrapport 2019 område 9 ” En stad med bra arbetsvillkor”:
1. Sjukfrånvaron:
På sid. 27 framkommer det att sjukfrånvaron (jan-jun) 2018 7.8% ökat till 8.1% 2019 och
målvärdet var högst 7.5 %! Detta ser vi som mycket oroande och ett tecken på stress pga för
täta scheman och för litet återhämtandetid. Detta återkommer år efter år och här måste
förvaltningen se till att kurvan blir nedåtgående! Vänsterpartiet arbetar för kortare arbetstid
(6 timmar om dagen) vilket med all säkerhet hade kunnat vara en hjälp att minska
sjukfrånvaro, såväl kort som lång.Vi vill ha en mer djupgående analys över
sjukskriviningarna och orsakerna till dessa.
2. Personalomsättningen:
På sid. 28 framkommer att sjuksköterskor har en personalomsättning på 11.2% vilket är
samma nivå som samma period 2018. Siffran är hög och bör minska. Vi vet att situationen
med omsättning av sjuksköterskor är svår i hela landet och att handlingsplan finns i Malmö
men arbetet bör påskyndas och uppmärksammas mer, kanske med fler intervjuer med just
denna grupp under arbetets gång – inte bara när de slutar. Att rätt lön, tillit till arbetet från
chefers sida, uppmuntran och beröm över den specifika yrkesskickligheten behövs är en
självklarhet för trivsel. Vi i Vänsterpartiet vill se att åtgärder vidtas så att omsättningen
minskar.

Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende: Delårsrapport januari – augusti 2019
Vår borgerliga grupps ändringsyrkande om att färgmarkeringen gällande målindikatorn för
”Antal medarbetare som slutför validering och kompletterande utbildning till undersköterska
” ska ändras från gult till rött, bifölls av nämnden. Vårt yrkande grundades på att målet tyvärr
inte kommer att uppnås under året.
Vi vill understryka betydelsen av att beskrivningar som färgmarkering av målindikatorer
måste vara så rättvisande som möjligt. Om exempelvis en färgmarkering som borde vara röd
har en annan färg uppnås inte det signalvärde som är önskvärt. I föreliggande delrapport
fanns, som vi framhöll vid sammanträdet, flera färgmarkeringar där det är tveksamt om
färgmarkeringen verkligen är den rätta.
Vi vill också påtala att det vid arbetsutskottets sammanträde lämnades ett särskilt yttrande av
John Roslund med instämmande av Ragnhild Ståleker. Yttrandet avsåg till arbetsutskottet
lämnad information om ett underskott i storleksordningen 5 miljoner kr för
restaurangverksamheten i de fyra kommunalt drivna restaurangerna på Mathildenborg,
Lekatten, Tuppen och Dammfri. Detta förhållande borde tydligt redovisats i den ekonomiska
delen av delårsrapporten så att det framkommit att detta underskott uppstått och vilken/vilka av
restaurangerna som står för underskottet. De fem miljonerna skulle behövts i den
kärnverksamhet som nämnden måste prioritera. Restaurangverksamheten måste på en
konkurrensutsatt marknad kunna bedrivas mer effektivt och det kan inte ses som god
resurshushållning att bedriva restaurangverksamhet i egen kommunal regi med stora underskott
om det finns externa aktörer som skulle kunna bedriva restaurangverksamhet mer lönsamt.

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M), Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 05. HVO-2019-4099
Delårsrapport januari-augusti 2019
53 mkr i underskott så ser prognosen ut för förvaltningen för 2019. De 53 mkr som saknas
härrör från ett statligt bidrag som upphörde 2018. Det som är anmärkningsvärt är att
förvaltningen inte förberett sig för bidragets upphörande utan visar på ett underskott på
hela summan. Kommunen måste kunna finansiera sina egna verksamheter och kan inte
förlita sig på statliga bidrag.
Den uppkomna situationen är ett bevis på hur det nuvarande styret inte tar ansvaret för
kommunens kärnverksamhet utan låter förvaltningen hamna i den här situationen.
I Sverigedemokraternas budgetförslag så tillförde vi de medel som är nödvändiga för att
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska kunna bedriva sin verksamhet utan underskott.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)
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§

125

Strategi för demensvård i Malmö stad

HVO-2019-1994
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gav i mars 2019 förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
samlad strategi för demensvården i Malmö stad. Som grund för arbetet med Strategi för
demensvård i Malmö stad har förvaltningen utgått från den nationella demensstrategin som
antogs av regeringen 2018.
På nämndens sammanträde den 29 augusti 2019 beslutade nämnden att återremittera ärendet
(§ 102). Förvaltningen har arbetat vidare med att förtydliga delar i förslaget till
demensstrategi. Ändringarna gäller främst avsnitten om samverkan samt kunskap och
utbildning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar Strategi för demensvård i Malmö stad från och
med den 1 oktober 2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att Strategi för demensvård i Malmö stad följs
upp i delårsrapporter och årsanalyser 2019 – 2022.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 8.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Strategi för demensvård i Malmö stad
Förvaltningens förslag till Strategi för demensvård i Malmö stad efter återremiss
med gulmarkerade ändringar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende: Strategi för demensvård i Malmö stad
Vid förra sammanträdet med nämnden beslutades efter yrkande från vår borgerliga grupp att
förslaget till demensstrategi skulle återremitteras till förvaltningen för förtydligande gällande
multiprofessionella demensteam som vi anser är av största betydelse för en bra demensvård.
Vidare beslutades efter vårt yrkande avseende betydelsen av kvalificerad utbildning för att
arbeta med demenssjuka att ”kompetensförsörjningsprogram även ska göras på avancerad
nivå för vissa kategorier och att strategins mål årligen ska följas upp”.
Vi konstaterar att föreliggande reviderade förslag är tydligare. Vi vill beträffande behovet av
kvalificerad utbildning understryka vår uppfattning att formuleringen ”andra
fördjupningsutbildningar och specialistutbildningar inom demens” måste innebära att det
2022 finns ett flertal särskilda boenden som är stjärnmärkta i enlighet med den
utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. För närvarande är det i
Malmö endast det särskilda boendet Trevnaden som är stjärnmärkt, med positiva
utbildningseffekter för såväl boende som personal.

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M), Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 07. HVO-2019-1994
Strategi för demensvård i Malmö stad
Det är bra att man tar tag i demensvården för att få fram rikslika åtgärder.
Vi konstaterar att demensteam, sådana som vi tidigare har haft men som röstades bort av
Socialdemokraterna och de Vänsterliberala med stöd av Vänsterpartiet, förespråkas i
strategin.
Demensteamen var uppskattade bland klienterna/kunderna/brukarna och den
extrakunskap dessa team hade var skillnaden mellan att lyckas fullt ut eller delvis
misslyckas med den givna vården.
För en dement person är det viktigt känna igen den som kommer på besök så att ett
förtroende byggs upp.
Att man har ömsesidig kännedom om varandra bygger upp detta förtroende.
Vi tror inte på idén att alla skall få utbildning i demensvård eftersom det behövs en särskild
sorts personlighet för detta arbete och denna personlighet har inte alla.
Personlighet går inte att lära sig det har man från födseln.
Slutsatsen blir då att identifiera de anställda som innehar dessa egenskaper, utbilda dessa
och få ett bra resultat till förmån för våra klienter/kunder/brukare
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

126

Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre

HVO-2019-2992
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om trygg äldreomsorg för Malmös äldre genom att medarbetare och praktikanter
inom äldreomsorg ska lämna utdrag ur belastningsregistret innan anställning/praktik. (SD)
och Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som
söker anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen.
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente så att personer som är
brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen inte får anställning eller praktik inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens hållning är att begära utdrag ur belastningsregistret
när relevant lagstöd finns. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med anledning av att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redan behandlat frågan
och beslutat att avvakta tydligt lagstöd.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att
bifalla motionen.

20

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars
Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 08. HVO-2019-2992
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
Återigen tvingas vi Sverigedemokrater konstatera att nämnden inte vågar agera när det
gäller frågan om att skydda våra äldre från brott. Vi anser frågan ytterst viktig ur alla
aspekter och vi menar att det inte går att vänta till 2021 då ett eventuellt lagförslag skulle
kunna bli verklighet. Verkligheten finns här och nu.
Andra förvaltningar, t.ex. Förskoleförvaltningen, har inga problem med att begära att den
personal som söker anställning också visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Varför har Hälsa- Vård- och Omsorgsförvaltningen i just Malmö problem med att införa
rutinerna?
För varje dag vi väntar med att agera utsätter vi våra klienter för faror.
Ordspråket ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål” är i högsta grad
relevant. Man föds inte till brottsling men tillfället gör tjuven och genom att lämna in ett
dokument att man inte är belastad med kriminella saker, ökar vi möjligheten för våra
klienter att få säkrare levnadsvillkor samtidigt som vi gör det svårare för dem som har
kriminella avsikter.
Att bekämpa kriminalitet är ett jobb på många fronter och ju längre man väntar med
motåtgärder ju större är risken att brottsligheten utvecklas än mer än den redan är.
SD anser att vi måste agera nu.
Då vårt yrkande om bifall för motionen inte vann nämndens gehör, reserverar vi oss mot
beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

127

Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om
ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

HVO-2019-3314
Sammanfattning

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har hemställt åt Socialdepartementet att ändra en
lydelse i 8 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Paragrafen handlar om
Socialstyrelsens bemyndiganden att meddela föreskrifter kring förskrivningsrätt. Hemställan
har gått till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillstyrker Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets förslag till ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remiss om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och tillstyrker därmed
förslaget i remissen.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Funktionsstödsnämnden för kännedom
Arbetsmarknads- och socialnämnden för kännedom
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om hemställan från Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Förvaltningens förslag till yttrande
Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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§

128

Remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030

HVO-2019-2645
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på Handlingsplan för Malmö stads strategiska
kemikaliearbete 2020-2030. Handlingsplanen är utsänd på remiss till stadens nämnder och
bolag. Grunden för kemikaliearbetet och handlingsplanen är att Malmö stad använder
tusentals kemiska ämnen men att lagstiftningen ännu inte ger tillräckligt stöd för att begränsa
riskerna med alla farliga kemiska ämnen. Syftet med handlingsplanen är därmed att minska
användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för
farliga ämnen genom åtgärder där Malmö stad har rådighet. Handlingsplanen består av 25
åtgärder inom bland annat områdena kommunikation och stöd, inköp och upphandling,
miljöövervakning och plast och mikroplast varav två är direkt kopplade till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Förvaltningen är positiva till att medverka i den åtgärd som handlar om att sprida information
om kemikaliesmart vardag, men ställer sig mer tveksamma till andra åtgärder på grund av
förändrade förutsättningar inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remiss om Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om Handlingsplan för Malmö stads
strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Förvaltningens förslag till yttrande
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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§

129

Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

HVO-2019-3115
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att se över
demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället,
SOU 2019:35 på remiss. Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och
enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35).
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga
10.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för de
synpunkter som framförs i Hanssons (SD) skriftliga reservation.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35)
Förvaltningens förslag till yttrande
Betänkande av Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 11. HVO-2019-3115
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Sverigedemokraterna är inte nöjda med en del av formuleringarna i betänkandet
”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” då det innehåller svårtolkade meningar.
Många av förslagen i betänkandet kan vi som Sverigedemokrater instämma i men i det
som betänkandet kallar för ”särorganisering” öppnas en väg för bidrag men samtidigt en
öppning för att diskriminera.
Enligt betänkandet kan bidrag betalas ut till organisationer som utesluter vissa grupper för
att kunna ”bevara kulturliv för en etnisk grupp”. Det är underligt att man förordar att bidrag
ska kunna beviljas till organisationer som skulle vara stängda för allmänheten.
Sverigedemokraterna anser att diskriminering inte är ursäktbar i någon form och
organisationer som utesluter vissa grupper, oavsett skäl, skall inte beviljas bidrag från
allmänna medel.
Vi konstaterar också att betänkandet vill skapa ”trygga rum” för vissa utsatta grupper och
som följd utesluter de som inte tillhör den utsatta gruppen. En exkludering av människor
är möjlig inom lagens ramar men man bör då inte förvänta sig att skattebetalarna skall
finansiera denna exkludering.
Enligt betänkandet ska medveten vilseledning eller spridning av felaktig information i syfte
att underminera demokratin och dess institutioner uppfattas som motarbetande av det
demokratiska styrelseskicket. Det är viktigt att det förtydligas vad man menar med detta i
ett debattklimat där alla anklagar varandra för ”fake news” och där vissa partier kallar
andra partier för extremister.
När det är val brukar Socialdemokraterna vara världsmästare på att sprida felaktiga
uppgifter om sina politiska motståndare vilket långsiktigt sänker förtroendet för demokratin.
Som vi ser det skulle tolkningen kunna innebära att organisationer kopplade till
Socialdemokraterna inte ska beviljas bidrag. Av denna anledning är det viktigt att
tydliggöra innebörden i betänkandet. Se sidor 26+27
Då vårt yrkande om avslag för förvaltningens remissvar inte vann nämndens bifall,
reserverar vi oss mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

130

Redovisning av arbetet med att minska behovet och användningen av
extern bemanning av sjuksköterskor

HVO-2019-1660
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i
uppdrag att redovisa arbetet med att minska behovet och användningen av extern bemanning
av sjuksköterskor. Under 2018 stod extern bemanning för 7 % av sjuksköterskors arbetade
tid i förvaltningen. Exempel på åtgärder som pågår för att minska behov och användning av
externa sjuksköterskor är bland annat samverkan med funktionsstödsnämnden och
Vårdförbundet och analyser av bemanningsbehovet utifrån hur den externa bemanningen har
använts.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning till
kommunstyrelsen om arbetet med att minska behov och användning av extern
bemanning av sjuksköterskor.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Redovisning av arbetet med att minska
behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17

Paragrafen är justerad
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§

131

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 2019-09-16

HVO-2019-4489
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-08-22 – 2019-09-16 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
2019-08-22 – 2019-09-16.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2019-08-22 - 2019-09-16
Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 reviderad vid översyn årsskiftet
2018/19, HVO-2019-4487
Kommunstyrelsens beslut om hyresavtal, Erikslustvägen 15, särskilt boende
Basunen, HVO-2019-1034
Årsrapport 2018 BPSD-registret
Studie av anhörigas situation vid omfattande omsorg och vård i hemmet

Paragrafen är justerad
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§

132

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-08-22 - 2019-09-16

HVO-2019-4477
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
2019-08-22 - 2019-09-16.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2019-08-22 – 2019-09-16.
Beslutsunderlag




Redovisning av delegerade beslut 2019-08-22 - 2019-09-16
Delegerade biståndsbeslut augusti 2019

Paragrafen är justerad
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§

133

Muntlig information om förändringar i avlösar- och ledsagarverksamheten

Sammanfattning

Enhetschef Margareta Karlsson och utvecklingssekreterare Lina Hultin informerar om
kommande förändringar inom avlösar- och ledsagarverksamheten.
Beslutsunderlag



Presentation 2019-09-24 Information om utveckling av avlösning och ledsagning

Paragrafen är justerad
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§

134

Uppföljning 2 av intern kontroll 2019

HVO-2019-4098
Sammanfattning

Detta är den andra av tre uppföljningar av arbetet enligt beslutad plan för intern kontroll
2019. Föreliggande rapport innehåller uppföljningar av 8 åtgärder och 2 granskningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning 2 av intern kontroll 2019.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett särskilt yttrande,
bilaga 12.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17 inklusive
särskilt yttrande från Moderaterna

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende: Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Vi i den borgerliga gruppen finner det anmärkningsvärt att endast 23 % av vår personal hade
korrekt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid kontrolltillfället. Det är ytterst
förvånande, för att inte säga upprörande, att resultatet inte är bättre mot bakgrund av att
utbildning genomförts efter förra årets dåliga resultat vid motsvarande kontrolltillfälle. Vi
anser att ett så dåligt resultat inte är acceptabelt med tanke på att god hygien bl a är en av
förutsättningarna för en trygg och säker äldreomsorg, och utgår från att kraftfulla
förbättringsåtgärder vidtas.
Vidare så anser vi att det är otillfredsställande, och måste betecknas som ett misslyckande, att
endast 28 av 51 chefer informerat om rapporteringsskyldigheten för avvikelsehantering.
Denna informationsbrist kan få negativa konsekvenser för bl a det kvalitetssäkrings- och
förbättringsarbete som måste pågå kontinuerligt. Detsamma gäller det förhållandet att
sjuksköterskor i både ordinärt och särskilt boende inte planerar och dokumenterar
uppföljningar. Vi utgår från att erforderliga förbättringsåtgärder omgående vidtas.

Kay Wictorin (C), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M), Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 12
Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 06. HVO-2019-4098
Uppföljning 2 av intern kontroll 2019
Vi Sverigedemokrater tycker att det är väldigt oroande att endast 23 % av personalen
hade korrekta hygienrutiner samt klädpolicy vid kontrollen.
Vi förutsätter att åtgärder vidtas.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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§

135

Deltagande vid Äldredagen den 1 oktober samt Anhörigdagen den 6
oktober 2019

HVO-2019-4870
Sammanfattning

Den 1 oktober infaller den internationella Äldredagen. Förvaltningen anordnar 2019
Äldredagen på mötesplats Ignis. Nämndens ledamöter och ersättare är välkomna att delta i
programmet och för eventuellt deltagande föreslås ersättning för förlorad arbetsförtjänst att
utgå.
Förvaltningen anordnar också den nationella Anhörigdagen den 6 oktober på
Stadsbiblioteket. Nämndens ledamöter och ersättare att delta, men eftersom dagen infaller en
söndag utgår varken arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst för eventuellt
deltagande.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår till nämndens ledamöter och ersättare för eventuellt deltagande i
Äldredagen den 1 oktober på mötesplats Ignis.
Beslutsunderlag




Program Äldredagen 1 oktober 2019
Program Anhörigdagen 6 oktober 2019

Paragrafen är justerad
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§

136

Förvaltningsdirektören informerar

Sammanfattning

Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel informerar om:




Den 23 oktober är det dags för nämndens form för medborgardialog: Anhörigforum.
Den här gången kommer mötet att äga rum på Dammfrigårdens mötesplats mellan
klockan 17.30 - 20.00. Temat för kvällen är "Goda exempel från verksamheten
kopplat till strategin för anhörigperspektiv" där kommunens närståendekoordinator
kommer att koppla strategin till goda exempel och en del av de synpunkter som togs
upp vid anhörigforum under våren 2019. Forumet avslutas med gruppdialoger mellan
anhöriga och politiker.
Presidiet samt en representant från vardera parti deltar i anhörigforum enligt tidigare
beslut, varje parti anmäler sin deltagare till nämndsekreterare.

Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om:


Den årliga medarbetarenkäten kommer inom ett par veckor att skickas ut till
nämndens medarbetare. När resultatet är sammanställt kommer det att, i november
eller december 2019, presenteras för nämnden.

Förvaltningsdirektören hänvisar i övrigt till punkten Förvaltningsdirektören informerar i hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från de 17 september 2019 där följande
framgår:
Ekonomichef Annika Rausin informerar om:




Läget i en pågående hyrestvist. Arbete pågår med förlikning där jurist från fastighetsoch gatukontoret samt från extern advokatbyrå representerar hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Ett förslag finns om att underteckna en överenskommelse mellan
förvaltningen och företagen kring viljeriktningen efter förhandlingen. Förslaget är att
förvaltningsdirektör undertecknar detta. Överenskommelsen påverkar inte de
slutgiltiga besluten kring hyresavtalen som fortsatt följer delegationsordning. I
överenskommelsen kan följande komma att regleras: hur eventuellt avslag på ett avtal
påverkar övriga avtal som ingår i tvisten och hur målen som befinner sig i domstol
ska hanteras.
Förvaltningen har rekvirerat 14,3 miljoner från Socialstyrelsen som ska användas
under 2019 till kommunens äldreomsorg. Förvaltningens plan är att använda medlen
till att förstärka redan planerade eller påbörjade åtgärder inom exempelvis
kompetensutveckling. Hur medlen använts ska återrapporteras till Socialstyrelsen i
början på 2020.
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Förvaltningsdirektör Gisela Gréen informerar om:







Förvaltningen behöver, med anledning av flera avdelningars ekonomiska prognos,
effektivisera verksamheten i större utsträckning, detta ska ske med hänsyn till
förvaltningens identifierade fokusområden: kvalitet i verksamhet, förebyggande
insatser, kompetensförsörjning, digitalisering och välfärdsteknik samt ledarskap och
medarbetarskap.
Förvaltningen har en dialog med Vårdförbundet kring deras krav om löneökningar,
arbetstidsförkortning och betalda specialistutbildningar.
den leverantör som överprövat upphandlingen av arbetskläder har lämnat in
ytterligare skäl för överprövning och förvaltningen inväntar dom i ärendet. Vid en
eventuell ogiltigförklaring av upphandlingen kan förvaltningen komma att titta på
andra lösningar genom Kommunförbundet Skåne.
Remiss om organisering av den strategiska lokalförsörjningen är på ingång och
planeras att behandlas vid hälsa-, vård- och omsorgsnämndens möte i oktober.

Beslutsunderlag
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