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§

155

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
från den 7 december 2020

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 7 december 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2020-12-07 (justeringsdag 2020-12-15)
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§

156

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid19-pandemi

HVO-2020-61
Sammanfattning

Förvaltningschef Gisela Öst informerar om:








Statistik över antal smittade, avlidna oavsett orsak och provtagen personal.
Förvaltningen befinner sig i ett ansträngt läge, förutom hanteringen av covid-19
arbetar förvaltningen även hårt med många vårdplaneringar för patienter som ska
komma hem från slutenvården.
Chefer i alla led har beredskap över jul och nyår.
Kohortvården görs redo för ett större inflöde av patienter.
Covid-teamet är nära sitt tak över antalet brukare, en ny dialog med facken kommer
att ske för att diskutera vidare.
Vid ansiktsnära vård och omsorg har sedan ett par månader använts munskydd, men
nu kompletteras detta även med visir. I trånga personalutrymmen och i bilar använder
personal munskydd.
För förvaltningen är det inte aktuellt med ett besöksförbud på särskilt boende, besök
av anhöriga har fungerat bra och inget tyder på att anhöriga driver smitta på särskilt
boende.

Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-12-16 Förvaltningens information kring covid-19
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§

157

Muntlig information om resultatet från 2020 års
medarbetarenkät

Sammanfattning

HR-chef Ann-Kristin Blomberg informerar om resultatet från 2020 års medarbetarenkät.
Enkäten hade en svarsfrekvens på 73 % och ett resultat för hållbart medarbetarengagemang
(HME) på 79 (på en skala från 1-100 där 100 är bäst). Trots rådande pandemi och därmed
höjd arbetsbelastning har inga märkbara försämringar av resultatet skett jämfört med tidigare
år.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2020-12-16 HR
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§

158

Muntlig information om personalomsättning och arbetssituation

HVO-2020-572
Sammanfattning

Den 20 februari 2020 (§ 20) beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att ge förvaltningen
i uppdrag att återkomma med en muntlig dragning om åtgärder för minskad
personalomsättning och förbättrad arbetssituation på ett framtida nämndsammanträde.
HR-chef Ann-Kristin Blomberg informerar om nuvarande personalomsättning och
arbetsbelastning samt tilltänkta åtgärder.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner den muntliga informationen som
återrapportering av uppdraget att återkomma med en muntlig dragning om åtgärder
för minskad personalomsättning och förbättrad arbetssituation.

Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-20 (§20)
Nämndinitiativ
Presentation HVON 2020-12-16 HR
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§

159

Nämndinitiativ från Moderaterna om månadsvisa uppföljningar
av hot och kränkningar

HVO-2020-5039
Sammanfattning

Den 28 oktober 2020 (§ 136) beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt, i enlighet med intentionen i Moderaternas
nämndinitiativ återkomma till nämnden med förslag på hur nämnden ska få kännedom om
och kunna lyfta frågan om hot och kränkningar mot personalen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att månatligen
presentera statistik till nämnden över inkomna anmälningar som gäller hot och
kränkningar mot personalen. Kvartalsvis ska förvaltningen göra en mer djupgående
analys kring vilken typ av anmälningar det handlar om. Nämnden ska utvärdera
värdet av den månatliga statistiken under 2021.
Särskilda yttranden

Marie Engqvist Ridell (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1. Vid tid för justering
hade inget särskilt yttrande inkommit, därför saknas bilaga 1 till protokollet.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att nämnden får månatlig statistik kring anmälda hot och kränkningar
samt en kvartalsvis djupare analys av statistiken.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande.
Birgitta Ehlin (V) yrkar att nämnden får kvartalsvis statistik inklusive en djupare analys av
statistiken.
Anders Rubin yrkar bifall till Ehlins (V) yrkande.
Marie Engqvist Ridell (MP) yrkar att nämnden godkänner de förslag till åtgärder som
Miljöpartiet föreslog i sitt nämndinitiativ vid nämndens sammanträde den 28 oktober 2020
(HVO-2020-5086), bland annat kring översyn av rutiner, statistik och utbildning i verktyget
Agera.
Efter överläggningar blir det slutliga kompromissförslaget till beslut kring statistik och analys
följande: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att månatligen
presentera statistik till nämnden över inkomna anmälningar som gäller hot och kränkningar
mot personalen. Kvartalsvis ska förvaltningen göra en mer djupgående analys kring vilken typ
av anmälningar det handlar om. Nämnden ska utvärdera värdet av den månatliga statistiken
under 2021.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Beslut enligt kompromissförslaget: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att månatligen presentera statistik till nämnden över inkomna
anmälningar som gäller hot och kränkningar mot personalen. Kvartalsvis ska
förvaltningen göra en mer djupgående analys kring vilken typ av anmälningar det
handlar om. Nämnden ska utvärdera värdet av den månatliga statistiken under 2021.
2. Beslut enligt Engqvist Ridells (MP) yrkande:






att förvaltningen tar fram ett regelverk och nolltoleranspolicy avseende kränkningar
(som inte sker pga. sjukdomsbild eller liknande), samt informerar all personal, brukare
och anhöriga om dess innehåll
att inrätta samordnare som stöttar chef och medarbetare i dessa frågor
att se över rutiner för anmälan samt säkerställa att utsatt personal får stöd under
processen och återkoppling
att samtliga arbetsgrupper ska gå igenom verktyget Agera och ha utbildningstillfälle i
hur det används
att förvaltningen ska inrätta rutin där nämnden vid varje sammanträde får en
sammanställning av inkomna anmälningar.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
kompromissförslaget: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
månatligen presentera statistik till nämnden över inkomna anmälningar som gäller hot och
kränkningar mot personalen. Kvartalsvis ska förvaltningen göra en mer djupgående analys
kring vilken typ av anmälningar det handlar om. Nämnden ska utvärdera värdet av den
månatliga statistiken under 2021.

Beslutsunderlag





Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-10-28
Nämndinitiativ
Presentation HVON 2020-12-16 Hot och kränkningar m.m.
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§

160

Uppdrag att ta fram förslag på arbetssätt för kontroll av
belastningsregisterutdrag inför nyanställning

HVO-2020-1299
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har givit förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på ett arbetssätt där utdrag ur belastningsregister ska uppvisas och kontrolleras
inför nyanställning i förvaltningen och att återkomma med förslaget till nämnden för beslut.
Förvaltningen har tagit fram förslag på arbetssätt för uppvisande av utdrag ur
belastningsregister inför anställning i brukarnära verksamhet. Förvaltningen har även utrett en
alternativ hantering, införande av bakgrundskontroller.
Förvaltningen föreslår att nämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för samtliga
nyanställningar i brukarnära verksamheter, och att förvaltningen får ett antal uppdrag att
säkerställa en bra process vid begäran av belastningsregister.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför krav på utdrag ur belastningsregistret för
samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin
för kontroll av utdrag ur belastningsregistret som ska användas vid samtliga
nyanställningar i brukarnära verksamheter.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
som beskriver vilka verksamheter som bedöms vara brukarnära.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer
som ska användas vid bedömning av uppgifter som framkommer vid kontroll av
utdrag ur belastningsregistret.
Särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Uppdrag att ta fram förslag på arbetssätt för
kontroll av belastningsregisterutdrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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Bilaga 2

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Uppdrag att ta fram förslag på arbetssätt för kontroll av belastningsregisterutdrag
inför nyanställning
Nämnden beslutade i maj 2019 att avvakta med att införa rutiner rörande
belastningsregisterkontroll och biföll inte sverigedemokraternas förslag med hänvisning till
att det redan pågick ett arbete med inriktningen att det skulle komma statliga riktlinjer i
frågan 1 januari 2021. I mars 2020 ändrade sig plötsligt styret och ville ta fram egna riktlinjer.
Man hänvisade då till att man på riksnivå ej hann bli färdig till 1 januari 2021. Det har vi inga
synpunkter på egentligen, men vi ställer oss frågande till varför vårt arbetssätt för kontroll av
belastningsregisterutdrag inför nyanställning inte kunde komma på plats redan i början på
hösten. Allt för länge har personal kunnat arbeta nära våra äldre och inte sällan till viss del
dementa, utan att man vet om personalen har ett tidigare kriminellt förflutet. De äldre är ju
ofta i beroendeställning till vår personal och då är det av yttersta vikt att vi också kan där så är
möjligt kvalitetssäkra vår personal.
Det är således bra att vi kommer göra det framöver, men det borde varit möjligt långt tidigare.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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§

161

Riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt boende och särskilt
boende enligt socialtjänstlagen, reviderade 2020-01-01

HVO-2020-5464
Sammanfattning

Förvaltningen har sedan den senaste revideringen av Riktlinjer för biståndsbedömning i
ordinärt boende och särskilt boende enligt socialtjänstlagen utvecklat arbetssätt och rutiner.
Med anledning av detta behövs en uppdatering och revidering av Riktlinjer för
biståndsbedömning i ordinärt boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering
av Riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen
(SoL) att gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden för kännedom.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Revidering av Riktlinjer för
biståndsbedömning i ordinärt boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen
(SoL)
Förvaltningens förslag till revidering av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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§

162

Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47)

HVO-2020-5024
Sammanfattning

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en
översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då
inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har
fått möjlighet att yttra sig om remissen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU:
2020:47).
Utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärd,
jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänstens insatser. Enligt direktivet skulle
översynen resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av
god kvalitet inom befintliga ramar. Utredningens förslag skulle vidare bidra till en ökad
kvalitet utan att leda till ökade kostnader för kommun eller stat.
Utredningens övergripande förslag handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig
socialtjänst, om övergripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad
socialtjänst och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Utredningens förslag avser att tillsammans bilda en helhet och är beroende av och förutsätter
varandra. Utredningen har även haft i uppdrag att se över en särreglering för äldre, en så
kallas äldrelag. Utredningens bedömning är att en sådan särreglering inte rekommenderas då
det riskerar att skapa nya problem så som att äldre personer inte får tillgång insatser som inte
härrör till behov utifrån åldrande, som exempelvis hemlöshet eller våld i nära relation. Istället
anser utredningen att det finns utrymme att utveckla vården och omsorgen om äldre inom
rådande lagstiftningar.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningens förslag till yttrande riktar in sig på de områden som berör nämndens
ansvar. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47) med ändringar om
strykning och tillägg enligt yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 3.
Kay Wictorin (C) reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 5.
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Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar:



Texten som gäller avsnitt 20.4 i förvaltningens förslag till yttrande stryks helt.
Tillägg görs i sammanfattning och inledning med följande text: "Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden är kritisk mot att utredningen i så hög utsträckning har valt att bara marginellt
justera regleringen av socialtjänsten utan att egentligen hantera de stora strukturella utmaningar som
äldreomsorgen och vård- och omsorgssektorn står inför. Det arbete som regeringen pekar ut mot en
äldreomsorg i världsklass och en utveckling av den nära vården kommer enligt nämndens mening att
kräva att man hanterar omsorgen och vården för äldre mycket mera självständigt från den
traditionella socialtjänsten. Nämnden förutsätter att regeringen tillsätter en separat utredning för att
verkligen få en för äldreomsorgen självständig lagreglering som bättre motsvarar de ambitioner som
pekas ut för den svenska äldreomsorgen."

Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och Rubins
ändringsyrkande.
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och Rubins (S)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande inklusive Rubins (S) ändringsyrkande.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande med ändringar enligt Rubins (S) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-18 Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag
Förvaltningens förslag till yttrande
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, del 2
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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Bilaga 3

Reservation
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Det är mycket glädjande att minoritetsstyret på sittande möte väljer att svänga i frågan
avseende huruvida äldreomsorgen framöver ska ingå i socialtjänstlagen. Vi menar med
bestämdhet att på tok för stort fokus i socialtjänstlagen har varit kring människors utsatthet
och äldreomsorgen har hamnat allt mer i skymundan. Därför tänder det ett visst hopp om en
framtida bred uppslutning kring att bryta ut äldreomsorgen helt och låta den utgöra en egen
lagstiftning. Vi hade önskat att det uttryckts ännu tydligare i det yttrande som ska utgöra
nämndens svar.
När det gäller förslaget om lagstiftning av Plan- och bygglagen är vi inte odelat positiva.
Förvisso är det bra att man tydliggör vikten av att man tar hänsyn till att de sociala aspekterna
blir en del vid samhällsplaneringen, men vi inser också att det i sig kan vara ytterligare en sak
som kan vara kostnadsdrivande samtidigt som vi har en ambition att bygga billigare bostäder.
Dock anser vi just denna del vara viktigare än många andra av politiken beslutade
hänsynstagande krav vid nybyggnationer och utifrån det väljer vi att vara positiva till just
detta förslag.
Vi är positiva att man tar bort den särskilda avgiften, då den har liten om någon verkan. Långt
bättre hade varit att istället likt sjukvårdens ”kömiljard” belöna när man betar av kön. Likaså
finner vi det bra att tiden för rapportering av ej verkställda beslut förlängs. Det har som det är
utformat i nuläget inte gett något större informationsvärde, samtidigt som det tagit personaltid
i anspråk som kunde använts mer effektivt på andra saker i verksamheten.
Avslutningsvis är det med stor oro vi konstaterar att man i remissen uttrycker en vilja att
koppla ifrån politiken i beslutsprocessen. Det är förvisso inget framlagt förslag, men bara att
man nämner det får oss att reagera. Idag är politiken en garant för att försvara och använda
medborgarnas skattemedel på bästa möjliga vis och att koppla bort politiken vore att
frånkoppla viktiga kontrollfunktioner där som sagt värnande om effektivt användande av våra
skattemedel är den viktigaste.
Då en majoritet av partierna i nämnden inte biföll att föra in våra synpunkter I yttrandet valde
vi att reservera oss, även om en stor del av nämndens yttrande var bra.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)
Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 4

Reservation
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Av ärendehandlingarna som bifogats dagordningen i kallelse till nämndssammanträdet
framgår att förslaget till yttrande innebär bland annat att ställa sig bakom utredningens
lagstiftningslinje, d v s att man inte förordar en särskild äldrelagstiftning.
Vi har en helt annan uppfattning och anser att en särreglering med en särskild
äldrelagstiftning verkligen behövs för att överbrygga, sammanföra och synliggöra det som i
dag regleras i olika lagar som berör äldre. Centerpartiet har också på riksnivå förespråkat en
samlad lagstiftning för bättre samordning eller integrering mellan verksamhetsområden som
nu regleras i socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen.
Efter det att kallelse och handlingar med förslag till Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
yttrande skickats ut till nämnden lade den styrande minoriteten fram ett dokument där man
ändrar ståndpunkt och förutsätter att regeringen tillsätter en separat utredning för att ”få en för
äldreomsorgen självständig lagreglering”. Ett skäl som anges till helomvändningen är de
”stora strukturella utmaningar som äldreomsorgen och vård och omsorgssektorn står inför”.
Även om de strukturella utmaningarna knappast kan ha kommit som en överraskning för den
styrande minoriteten sedan arbetsutskottets möte, så välkomnar vi naturligtvis
helomvändningen och anslutningen till Centerpartiets uppfattning. Vi anser dock att
ändringen inte är tillräcklig för att i nämndens yttrande understryka och visa på betydelsen av
en särreglering. I nämndens yttrande borde därför argumenteringen för en särreglering
utvecklas och bland annat framhålla att en särskild äldrelagstiftning skulle på ett mycket
bättre sätt än dagens uppdelade lagstiftning synliggöra äldres behov och rättigheter.
Äldreomsorg och äldrefrågor har inte fått den uppmärksamhet som vore motiverad mot
bakgrund av de underliggande problem och brister som funnits länge och som blivit tydliga i
samband med den pågående pandemin.
Då våra synpunkter om vad som borde tillföras och utvecklas i yttrandet inte bifölls reserverar
vi oss.
Vi är dock positiva till flera av övriga synpunkter i yttrandet men vill framhålla att vi ser med
oro på vissa skrivningar i utredningen som kan uppfattas som en vilja att minska politikens
inflytande och därmed skapa obalans mellan politik och profession. Vi ser det som värdefullt
att bibehålla en balans som säkerställer att politiker som medborgarnas företrädare får
berättigat inflytande för att kunna tillvarata medborgarnas intressen vad gäller god
resurshushållning, kvalitet i verksamheten mm.
Kay Wictorin (C)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä9 HVO-2020-5024

Remiss om hållbar Socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Äldre är en missgynnad grupp i många avseenden. Det är en svag del av befolkningen som ska värnas
om mer.
Då någon översyn av socialtjänstlagen inte gjorts på 25 år är det synnerligen dags. Våra äldre har inte
alltid hunnit med i digitaliseringen av vårt samhälle och har därför svårt för mycket i dagens vardag.
Vi Sverigedemokrater ser det som en direkt nödvändighet att inlemma alla äldre som vill och kan i
denna för dem nya värld. Att inrätta ett gott stöd och hjälp är enbart av godo.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michal Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Regina Harwigsson
20201216

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

19

§

163

Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)

HVO-2020-5148
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda
utvidgningar av rutavdraget. Utredningen syftade bland annat till att lämna förslag på en
särskild ordning för rutavdrag för äldre. I enlighet med direktivet har utredningen tagit fram
ett förslag om ett utvidgat rutavdrag för äldre.
Utredningens bedömning är att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för
rutavdrag för äldre. Argumenten för detta är att det finns brister i samordning mellan en
sådan ordning och kommunernas ansvar för äldre samt att en skattemässig åtskillnad gällande
ålder kan ifrågasättas utifrån perspektivet om likabehandling. Utredningens bedömning är att
det i ett eventuellt lagstiftningsärende bör övervägas om en utvidgning borde införas för
samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning om att det inte
bör införas en särskild ordning för rutavdrag för äldre, men ifrågasätter även utredningens
förslag om en generell utökning av tjänster inom rutavdraget. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens synpunkter på förslagen i remissen redovisas i förvaltningens förslag
till yttrande.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53) med ändring om tillägg enligt yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M), bilaga 6.
Kay Wictorin (C) reserverar sig mot beslutet, bilaga 7.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 8.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 9.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: "Utredningen visar
på att det idag finns många anhöriga till äldre som tar ett stort, tungt och tidskrävande ansvar, vilket gör det
svårt att upprätthålla det egna livspusslet med arbete, familj och fritid. Rut kan därför användas som ett
komplement för en efterfrågan på tjänst som går utöver det behov som den kommunala hemtjänsten tillgodoser.
Nämnden ser dels oroande utmaningar med två parallella system, men också möjliga vinster och möjligheter.
Vi betonar därför tanken med att ett utvidgad rutavdrag med flera tjänster inte ska ersätta kommunens
ansvar för insatser, utan istället ge äldre möjlighet att komplettera med ytterligare tjänster utöver det
grundläggande behovet. Rut ger således äldre och deras anhöriga frihet och incitament till att köpa vissa
hushållsarbeten istället för att själva utföra dem, vilket utredningen visar skulle minska stress och underlätta
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vardagen för anhöriga. Utöver ökad livskvalitet och minskad stress visar utredningen på vissa
samhällsekonomiska vinster med bland annat senareläggning av pensionsåldern som följd."
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till Rubins (S) ändringsyrkande.
John Roslund yrkar att nämnden ska uttala sig positiv till rut-avdraget.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Rubins (S) ändringsyrkande.
2. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
3. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att nämnden ska uttala sig
positiv till rut-avdraget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande med Rubins (S) ändringsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)
Förvaltningens förslag till yttrande
Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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Bilaga 6

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)
Det är mycket glädjande att den styrande minoriteten om än på sittande möte väljer att
plötsligt stödja Rut-avdrag. Vi är dock ännu mer positiva till förslaget och hade önskat att
man i svaret även tydligare vävde in de positiva effekter som ett Rut-avdrag ger de som skall
utföra tjänsten. När de första Rut-avdragen infördes blev plötsligt tiotusentals svarta arbeten
vita och tiotusentals utförare betalade plötsligt sociala avgifter, fick pensionsgrundande
inkomst, blev försäkrade under arbetstid och kände ett större värde.
För de äldre är ett Rut-avdrag en del av en ökad frihet att få välja själv vad man prioriterar.
Vi Moderater och kristdemokrater är således ännu mer positiva till ett Rut-avdrag till äldre
och hade önskat att förslag till yttrande hade tydligare speglat den positiva andan som vi velat
förmedla.
Då majoriteten av partierna inte delade den synen reserverar vi oss.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)
Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 7

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)
Av ärendehandlingarna som bifogats dagordningen i kallelse till nämndssammanträdet
framgår att förslaget till yttrande innebär bland annat stöd för utredningens bedömning att det
inte bör införas en särskild ordning för rutavdrag för äldre och en generell utökning av tjänster
inom rutavdraget.
Vi har en helt annan uppfattning och vår bedömning är att ett utvidgat rutavdrag och en
särskild ordning för äldre, ett utvidgat ”äldreRut”, är positivt och bör införas.
Efter det att kallelse och handlingar med förslag till nämndsyttrande skickats ut till nämnden
lade den styrande minoriteten fram ett dokument där man ändrar ståndpunkt och uttrycker sig
positivt och ser ett utvidgat rutavdrag som en möjlighet för äldre att komplettera med
ytterligare tjänster, och att Rut ger äldre och deras anhöriga frihet och incitament till att köpa
vissa hushållsarbeten i stället för att utföra dem.
Det är mycket glädjande att den styrande minoriteten ändrat ståndpunkt. Vi ser dock inte att
ändringsförslaget medför en tillräckligt tydlig skrivning om att nämnden anser att en särskild
ordning för rutavdrag för äldre och en utökning av tjänster inom rutavdraget ska införas, och
anser att det också vore bra med en utförligare beskrivning av de positiva effekterna. Ett
utvidgat ”äldreRut” är bra inte bara för äldre och deras anhöriga med ökad frihet och valfrihet,
utan medför också andra positiva effekter. Rut-systemet bidrar till att många svarta arbeten
blir vita och till att många utförare betalar sociala avgifter, får pensionsgrundande inkomst,
får försäkringsskydd i arbetet, och upplever sitt arbete som mer värdefullt.
Vi är således mycket positiva till ett utvidgat ”äldreRut” och hade önskat att nämndens
yttrande tydligare hade återspeglat den positiva anda vi velat förmedla.
Då en majoritet i nämnden inte delade vår syn på yttrandets utformning reserverar vi oss.
Kay Wictorin (C)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 8

RESERVATION Vänsterpartiet
Ärende: 10 remiss om Rutavdrag för äldre
Rutavdrag för äldre innebär en form av privatisering av äldreomsorgen och måste ställas mot
hemtjänsten då det kan handla om samma tjänster. Medan Rutavdraget för äldre huvudsakligen
kommer att nyttjas av personer med hög inkomst så beviljas hemtjänst efter äldres behov.
Rutavdrag är i praktiken en skattesänkning för höginkomsttagare och hotar finansieringen av den
gemensamma omsorgen och välfärden. Vänsterpartie reserverar sig därför mot tillägget till det
ursprungliga svaret på remissen.

Malmö 16 december 2020
Birgitta Ehlin
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Bilaga 9

Reservation
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä10 HVO 2020-5148

Remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53)

Vi Sverigedemokrater värnar om de äldre som är en väldigt utsatt grupp i vårt samhälle. Vi ska alla
hamna där en dag och det ska vara ett bra liv för alla.

Att ha ett särskilt Rut-avdrag gynnar dessa personer som många gånger har en liten pension att leva
på. Utöver dålig pension finns väldigt ofta ett hjälpbehov. Att då få extra hjälp i form av ett bättre
Rut-avdrag för äldre anser vi vara fullt befogat.

Att åberopa likabehandlingsprincipen är i princip ett skämt i vårt samhälle idag. Det finns stora
olikheter i behandling av människor, inte minst inom äldreomsorgen.

Med anledning av detta yrkade vi att remissen skulle bifallas. Då vårt yrkande inte vann gehör
reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Regina Harwigsson
2020-12-16

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

164

Remiss om Riktlinjer för IT och digital struktur samt
digitalisering

HVO-2020-5093
Sammanfattning

Samtliga nämnder har fått förslag till en omorganisering som innebär att verksamheter för IT
kommer att flytta från stadskontoret till serviceförvaltningen, samt ett förslag till nya riktlinjer
för kommungemensam IT på remiss.
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till ett yttrande som till stora delar är positivt till
omorganisationen och de nya riktlinjerna, men önskar en tydligare beskrivning av det
tilltänkta prioriteringsarbetet och hur samarbetet mellan förvaltningar kommer att vara
utformat.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Riktlinjer för IT och digital struktur samt digitalisering.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Remiss om riktlinjer för IT och digital struktur
Förvaltningens förslag till yttrande
Remissförslag till Riktlinjer för IT och digitalisering
Basleveranser inom kommungemensam IT
Stadskontorets tjänsteskrivelse
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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§

165

Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden

HVO-2020-2577
Sammanfattning

Anders Skans (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om offentligt drivna
vårdboenden. Skans (V) anser att samverkan genom Skånes Kommuner (tidigare
Kommunförbundet Skåne) är bra men att istället för att upphandla verksamheter hos privata
vårdgivare ska behoven samordnas hos kommunerna och verksamheter drivas i offentlig regi.
Skans (V) föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att
verka för att Kommunförbundet Skåne (nu Skånes Kommuner), istället för att göra stora
privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena
och behandlingarna i offentlig regi.
Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Anders Skans (V) motion om offentligt drivna vårdboenden.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 10.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet och för till protokollet att "Vi är för valfrihet hos den enskilde
individen".
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande vilket innebär att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
3. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen

27

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till yttrande och föreslår därmed kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Motion av Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
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Bilaga 10

RESERVATION Vänsterpartiet ärende 12
Jag reserverar mig mot att Anders Skans motion om offentligt drivna vårdboenden inte bifölls.

Malmö 16 december 2020
Birgitta Ehlin
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§

166

Val av ersättare i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott

HVO-2020-5336
Sammanfattning

Den 10 januari 2019 valde hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ledamöter och ersättare till
nämndens arbetsutskott (§ 1). Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Moderaterna har därefter ersatt tidigare vald ersättare, och önskar nu ersätta nuvarande
ersättare Sonja Jernström (M) med Torsten Elofsson (KD) fr.o.m. 1 januari 2021. I och med
beslutet ersätts tidigare beslut om Moderaternas ersättare i utskottet (2019-12-17, § 175).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden väljer Torsten Elofsson (KD) som ersättare i
hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott att ersätta Sonja Jernström (M) från
och med 2021-01-01, dock längst till och med mandatperiodens slut 2022-12-31.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Val av ersättare till hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott fr.o.m. 2021-01-01
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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§

167

Förlängning av utökning med ytterligare medicinskt ansvarig
sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL
2017:30)

HVO-2020-1421
Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 orsakat av coronavirus behöver tidigare utsedda medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, Sara Negrén och Inger Siecke, kompletteras med ytterligare en medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Sedan tidigare har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsett Karin
Sundén som tillfällig medicinskt ansvarig sjuksköterska (§ 83, 2020-06-10). Förvaltningen vill
nu förlänga detta beslut.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås förlänga Karin Sundén som medicinskt ansvarig
sjuksköterska inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden from 1 januari
2021 till och med 31 augusti 2021. Hon föreslås också bli anmälningsansvarig enligt lex Maria
för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Det tidigare beslutet om att de
av funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid behov får
utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor även inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden föreslås också förlängas till den 31 augusti 2021.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger Karin Sundéns tillfälliga uppdrag som
medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med
31 augusti 2021.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger Karin Sundéns tillfälliga uppdrag som
anmälningsansvarig enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med 31 augusti 2021.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger den tillfälliga möjligheten för de av
funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov
utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med den 31 augusti 2021.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Utökning med medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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§

168

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-11-20 - 2020-12-09

HVO-2020-5548
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-11-20 – 2020-12-09 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
2020-11-20 – 2020-12-09.
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-16 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-11-20 - 2020-12-09
Tidplan för budget och uppföljning 2021, HVO-2020-5545
Kommungemensam granskning avseende risk för röjande av sekretess, HVO-20205630
Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020, HVO2020-5677
Rapport om klagomål på kommunal hälso- och sjukvård, HVO-2020-5751
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-11-24
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-11-25
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-12-02
Protokoll förvaltningsrådet 2020-12-09
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§

169

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-11-20 2020-12-09

HVO-2020-5549
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 rapporterade under
perioden 2020-11-20 - 2020-12-09.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-11-20 - 2020-12-09.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Redovisning av delegerade beslut 2020-11-20 - 2020-12-09
Delegerade biståndsbeslut november 2020
Delegationsbeslut om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt
boende Fosieborg, HVO-2020-5137
Delegationsbeslut om att inte missförhållande enligt lex Sarah föreligger, sektion
Sorgenfri, HVO-2020-4846
Delegationsbeslut om missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt boende
Husiegård, HVO-2020-5144
Delegationsbeslut om missförhållande enligt lex Sarah, sektion Rörsjö,
HVO-2020-4821
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§

170

Förvaltningens information

HVO-2020-61
Sammanfattning

Ekonomichef Annika Rausin informerar om:




Den ekonomiska prognosen för helåret 2020 är förändrad jämfört med tidigare
prggnoser. Prognosen säger per den 30 november att nämnden kommer att gå med
33 miljoner i överskott.
Prognosen är, trots den korta tiden kvar på året, väldigt osäker.
Bland annat beror detta på att vissa leveranser försenats och förvaltningen vet inte
om varorna kommer att levereras under året och därmed bokföras för 2020.
Statsbidragen utgör också en osäkerhetsfaktor eftersom förvaltningen inte vet hur
mycket statsbidrag som kommer att tilldelas för merkostnader till följd av covid-19.
Kostnaderna för skyddsutrustning kan komma att öka i december månad.

