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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid
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§

1

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
från den 19 januari 2021

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 19 januari 2021 till handlingarna.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2021-01-19 (justeringsdag 2021-01-26)
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärende:2

Hälsa Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll från den 19 januari 2021

Då vi Sverigedemokrater är utestängda från arbetsutskottet vill vi trots detta lyfta vikten av att
rutiner följs. Återkommande rutinbrister ska absolut följas upp och markeras.
Informationsöverföring är av yttersta vikt för att det bästa alltid ska infinna sig för den enskilda
individen.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-01-27

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

2

Muntlig information om Nära vård

Hälso- och sjukvårdsstrateg Elina Opasiak informerar om vägen mot en nära vård vilket
bland mycket annat innebär att primärvården, inklusive den kommunala primärvården, får ett
större fokus och där patientens egenbestämmande ökar.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-01-27 Nära vård
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§

3

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid19-pandemi

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst och hälso- och sjukvårdsstrateg Elina Opasiak informerar
om:






Nuläge vad gäller antal smittade, avlidna och smittfriförklarade i förvaltningens
verksamhet. Samhällsspridningen i samhället har märkts även i förvaltningens
verksamheter de senaste veckorna, men det börjar gå långsamt neråt vad gäller antal
smittade.
Vaccineringen inom verksamheterna är påbörjad, både för brukare och medarbetare,
samarbetet med Region Skåne fungerar bra kring vaccinationerna.
Kommunikation pågår för att säkerställa att alla rekommendationer kring basal
hygien, skyddsåtgärder och dylikt fortsätter att följas trots att vaccineringen är
påbörjad.
Förvaltningen arbetar med åtgärder för att öka vaccinationsviljan.

Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-01-27 Nuläge Covid-19
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§

4

Nämndsbudget 2021

HVO-2020-5750
Sammanfattning

Nämndsbudgeten är till för nämndens interna styrning av verksamheten och den utgår från
Malmö stads budget för 2021. I förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2020 redogörs för
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål, plan för verksamheten och plan för
ekonomin under 2020. I den senare syns fördelningen av tilldelade ekonomiska ramar inom
verksamheten.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
Nämndsbudget 2021.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att se över de system och regler som medverkar till upplevelsen av
minutscheman och som motverkar en tillitsbaserad styrning.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 4.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 och att ge
förvaltningen i uppdrag att se över de system och regler som medverkar till upplevelsen av
minutscheman och som motverkar en tillitsbaserad styrning.
Birgitta Ehlin (V) yrkar på ett antal ändringar i förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021:




På sidan 7 i förslaget, under indikatorn Växthusgasutsläpp från resor och transporter ska
"genomförda resor med flyg, antal och antal kilometer ska minska" ändras till
"genomförda resor med flyg, antalet ska vara 0".
På sidan 9 i förslaget, under indikatorn Trygga anställningar ska "andelen heltider ska
fortsätta öka från 2019 års nivå" ändras till "100 % heltid har införts vid
mandatperiodens slut".
På sidan 9 i förslaget, under indikatorn Trygga anställningar ska "Visstidsanställningar
och tillsvidareanställningar, där andelen tillsvidareanställningar ska bibehållas eller öka
från 2019 års nivå; Andel timavlönade, där andelen timavlönade timmar ska minska
från 2019 års nivå" ändras till "Visstidsanställningar, timanställningar och delade turer
ska inte finnas vid mandatperiodens slut".
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På sidan 16, under uppdraget om HBTQIA+-perspektiv ska "I dialog med
verksamheterna och i samverkan med andra förvaltningar kommer förutsättningar
och möjligheter att ses över för att utveckla ett tydligt HBTQIA+-perspektiv" ändras
till "I dialog med verksamheterna och i samverkan med andra förvaltningar kommer
ett tydligt HBTQIA+-perspektiv ha utvecklats".

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021
till förmån för eget budgetförslag.
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 till förmån för
eget budgetförslag.
John Roslund (M) avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 till förmån för eget
budgetförslag. Roslund (M) yrkar vidare avslag till Ehlins (V) ändringsförslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fem förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 med tillägg enligt Rubins (S)
yrkande.
2. Bifall till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 med ändringar enligt Ehlins (V)
yrkande.
3. Avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 till förmån för
Sverigedemokraternas eget budgetförslag.
4. Avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 till förmån för Centerpartiets
eget budgetförslag.
5. Avslag till förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 till förmån för Moderaternas
eget budgetförslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021 och att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
se över de system och regler som medverkar till upplevelsen av minutscheman och som
motverkar en tillitsbaserad styrning.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Nämndsbudget 2021
Förvaltningens förslag till Nämndsbudget 2021
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
Presentation HVON 2021-01-27 Nämndsbudget 2021
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Bilaga 2

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-01-27
Ärende: Nämndsbudget 2021
Vi yrkade avslag på förslaget till Nämndsbudget 2021. Då vårt förslag ej bifölls reserverar vi
oss till förmån för våra respektive partiers egna budgetförslag i kommunfullmäktige.
Med tanke på Coronapandemin hade vi förväntat oss ett inslag i budgeten för 2021 om att det
under året skall göras en ingående uppföljning av erfarenheterna från pandemihanteringen
med utvärdering, analys och bedömning av behovet av förändringar av olika slag vad gäller t
ex beredskap, organisation, utrustning, arbetssätt, bemanning och kompetens.
Vi anser också att flera av de brister som finns i verksamheten borde återspeglats i
Nämndsbudget 2021 med en tydligare kraftsamling på åtgärder och förändring. Flera av
bristerna har tyvärr funnits länge och bidragit till problem vad gäller kvaliteten i vården och
omsorgen om de äldre och arbetsförhållandena för de anställda.

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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%LODJD

RESERVATION angående ärende 5 nämndsbudget 2021 Vänsterpartiet
Vi i Vänsterpartiet hade 4 yrkanden angående nämndsbudgeten:
1. sid. 7 under ”Planeringskommentar mandatperiod”:
Genomförda resor med flyg: Flyg skall inte användas av förvaltningen. (i stället för att
”antal och kilometer skall minska”)
2. Sid.9 under planeringskommentar mandatperiod:
Heltider skall ha införts för alla vid mandatperiodens slut
3. Sid.9: Visstidsanställningar, timanställningar och delade turer skall vara borta vid
mandatperiodens slut
4. sid. 16 sista meningen ” i dialog med verksamheterna och i samverkan med andra
förvaltningar kommer ett tydligt HBTQI-perspektiv ha utvecklats.
Inget av våra yrkanden antogs varvid vi reserverar oss mot nämndsbudgeten.
Förutom dessa yrkanden skulle vi naturligtvis, om budgeten inte var tagen,velat ha
Vänsterpartiets förslag till budget som hade kunnat innefatta fler anställda med minskad
stress och mer tid för varje brukare.
Malmö den 27 januari 2021

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 4

Reservation
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä5 HVO 2020-5750

Nämndsbudget 2021

Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på styrande minoritetens budget till förmån för vår egen som
satsar större belopp på vård och omsorg. Vår budet värnar mer om de sårbara.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle+n

Regina Harwigsson

2020-01-27

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

5

Intern kontrollplan 2021

HVO-2020-5752
Sammanfattning

Nämnden ska årligen besluta om en intern kontrollplan som bygger på dokumenterade
riskanalyser. I riskanalysen har förvaltningen identifierat risker samt värderat dem utifrån
sannolikhet och konsekvens. Därefter har förvaltningen tagit ställning till på vilket sätt
riskerna ska hanteras: de kan accepteras, bedömas tas om hand inom ramen för befintligt
arbete eller kontroller eller om de ska tas upp i intern kontrollplanen med föreslagna åtgärder
eller granskningar. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2021
som innehåller sju direktåtgärder, tre granskningar och tre kommungemensamma
granskningar. I enlighet med nämndens anvisningar för intern kontroll, biläggs riskanalysen
som information till nämnden.
Det interna kontrollarbetet är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet
inom nämndens ansvarsområden. Annat arbete som också sker och som bland annat syftar
till att minimera risker i verksamheten är utredningar enligt lex Sarah och lex Maria,
systematiskt arbetsmiljöarbete, risk- och sårbarhetsarbete med mera.
Beslut

1. Hälsa, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Intern
kontrollplan 2021.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin reserverar
sig mot beslutet, bilaga 5.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 6.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att följande risker ska arbetas in i Intern kontrollplan 2021:







Genomförandeplaner och social dokumentation
Lyft- och bärteknik
Digital dokumentation/informationshantering
Läkemedelshantering
Basal hygien
Fallprevention.

Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) förslag.

14

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar att följande risker ska arbetas in i Intern kontrollplan
2021:
• Basal hygien
• Läkemedelshantering
• Fallprevention
• Hantering av avvikelser avseende läkemedel
• Svinn av narkotikaklassade läkemedel
• Larm och insatser.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021.
2. Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021 med ändringar enligt Roslunds (M)
yrkande.
3. Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021 med ändringar enligt Persson
Ekströms (SD) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Intern kontrollplan 2021
Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2021
Riskanalys 2021
Presentation HVON 2021-01-27 Intern kontrollplan 2021
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Bilaga 5

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-01-27
Ärende: Intern kontrollplan 2021
Vi moderater, centerpartister och kristdemokrater i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden menar
att fokus i den interna kontrollplanen ligger för långt ifrån vår förvaltnings kärnuppdrag. Det
uppdraget är att ge sina brukare bästa möjliga service samtidigt som man också är en god
arbetsgivare med god arbetsmiljö. Vi har sett det gångna året att förvaltningen vid ett flertal
tillfällen fallerat vid exempelvis läkemedelshantering, digital dokumentation,
informationshantering, genomförandeplaner, sociala dokumentationer, basal hygien, lyft och
bärteknik. Dessutom registreras årligen 11000 fall av brukare och vi menar att fokuset borde
vara långt större avseende fallprevention än vad som görs nu. Vi menar att stora delar av den
interna kontrollplanen ligger långt ifrån förvaltningens kärnuppdrag. Vidare menar vi att
ovanstående exemplifierade saker borde finnas under ett eget avsnitt i dokumentet och att
avsnittet skulle heta prioriterade grundläggande åtgärder. I linje med ovanstående resonemang
yrkade vi även att de ovanstående exemplen skulle ändras från nej till plan till ja till plan i
riskanalysdokumentet.
När minoritetsstyrets verksamhet årligen ligger i botten i rikets nöjd kund index för hemtjänst,
borde man enligt vår mening ha större fokus på att leverera god service till sina brukare istället
för nu lägga sin fokus på bland annat att resepolicyn efterföljs.
Då vi ej fick bifall för vårt yrkande anmäler vi reservation.

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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Bilaga 6

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä6 HVO-2020-5752

Reservation Intern kontrollplan 2021

Vi Sverigedemokrater vill göra tillägg i denna så enormt viktiga kontrollplan. Det finns absolut
grundläggande faktorer som behövs lyftas till planen. Basal hygien är definitivt en av dem. Att sprida
smitta på grund av att rutiner inte följs kan vara förödande och ge stort lidande till människor.
Läkemedelshantering. Att enskilda inte får sina läkemedel enligt ordination anser vi ska lyftas in i
kontrollplanen. Om inte det efterlevs kan det innebära katastrof för den enskilde.
Fallprevention ska lyftas in i kontrollplanen. Detta eftersom information inom teamen måste fungera
fullt ut för brukarens säkerhet.
Hantering av avvikelser avseende läkemedel. Att hanteringen av avvikelser fördröjs gällande
läkemedelshantering kan vara lika illa som att inte få läkemedel enligt ordination.
Att det finns möjlighet till svinn av narkotikaklassade läkemedel är definitivt inte bra och ska även
finnas i kontrollplanen
Larm och insatser är en annan del som måste lyftas. Att falla och tex bryta något kan vara ödesdigert.
Summering av Sverigedemokraternas yrkande är att alla rutiner skanogsamt följas och informeras
tydligt om till all personal.
Då vårt yrkande på ovanstående inte fann gehör, reserverar vi oss i ärendet.
För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michal Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

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

17

§

6

Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst
inom äldreomsorgen

HVO-2020-4759
Sammanfattning

John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om inrättande av en
kuratorstjänst inom äldreomsorgen. Motionären skriver om utbredningen av psykisk ohälsa
hos äldre, och menar vidare att en kuratorstjänst skulle ha positiva effekter gällande detta.
Förvaltningen vill framhålla att frågan om psykisk ohälsa är komplex. Det krävs samverkan
mellan flera yrkesgrupper. Förvaltningens bedömning är att det inte behövs ett uppdrag om
en utredning med utgångspunkt i om en viss tjänst ska inrättas. Bedömningen är att
förvaltningen kan göra bedömningar löpande om vilken kompetens som behövs för att
fortsatt kunna ge god vård och omsorg till brukare och anhöriga.
Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som framförs i yttrandet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 7. Vid tid för protokollets justering hade ingen skriftlig
reservation inkommit, därför saknas bilaga 7 till protokollet.
Yrkanden

Kay Wictorin (C) yrkar att det utformas ett yttrande varav framgår att nämnden ställer sig
positiv till att det utreds behov av en tidsbegränsad kuratorstjänst för samtalsstöd med mera
under en begränsad tid i anslutning till coronapandemin, samt att ett sådant förändrat
yttrande ska ligga till grund för att nämnden anser motionen besvarad.
John Roslund (M) yrkar bifall till Wictorins (C) yrkande och därmed förändrat förslag till
yttrande.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Wictorins (C) yrkande om förändrat förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
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2. Bifall till Wictorins (C) förslag till ändrat yttrande vilket innebär att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Motion av John Roslund (M) om inrättandet
av en kuratorstjänst inom äldreomsorgen
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst inom äldreomsorgen
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§

7

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 omsorgsnämnden beslutade den 16 december 2020 (§ 160) att införa krav
på utdrag ur belastningsregistret för samtliga nyanställningar i brukarnära verksamheter.
Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att bland annat ta fram riktlinjer som ska användas vid
bedömning av uppgifter som framkommer vid kontroll av utdrag ur belastningsregistret.
Därför föreslår hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Motion av Olsson (SD) och Hansson (SD) om
trygg äldreomsorg
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Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09 om att återremittera motionen
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä8 HVO-2019-2992

Motion Magnus Olsson och Ilvars Hansson om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Vi Sverigedemokrater ser med glädje hur vi påverkar Malmös minoritetsstyre. Vi har länge önskat
utdrag ur belastningsregistret för att öka tryggheten för våra äldre. Äntligen har Malmös styre insett
vikten av detta. Att läsa våra motioner på detta sätt och sedermera införa våra åsikter såsom sina
egna är gott och väl. Sverigedemokraterna gör avtryck. Sverigedemokraterna är framåttänkande.
Vi Sverigedemokrater önskar starkt att göra tryggheten större för våra äldre i alla instanser och på
alla nivåer.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michal Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

20201216

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

22

§

8

Remiss om Förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och
regionala cancercentrum

HVO-2020-5893
Sammanfattning

Socialdepartementet har tagit fram ett förslag till förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum. Syftet
med det föreslagna statsbidraget är att stödja regionernas arbete med att utveckla och
upprätthålla infrastruktur för kvalitetsregister genom regionala register- och cancercentrum,
för att på så vis höja vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten, effektivisera resursanvändningen
i hälso- och sjukvården och stimulera till forskning och utveckling. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen använder flera av de kvalitetsregister som avses, och nämnden har i sin
strategi för demensvård uttalat ett mål om att öka användningen av BPSD (Svenskt register
för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att en finansiering som ger förutsättningar att
utveckla nationella kvalitetsregister på sikt är bra, men har vissa synpunkter på
förutsättningarna för statsbidragets utbetalning utifrån en ny granskningsrapport från
Riksrevisionen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen om Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala
registercentrum och regionala cancercentrum.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Remiss om Förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala
cancercentrum
Förvaltningens förslag till yttrande
Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala
registercentrum och regionala cancercentrum
Ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
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§

9

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl.
i Hamnen i Malmö (Dp 5565)

HVO-2020-6020
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått detaljplanen för fastigheten Makrillen 3 m.fl i
Hamnen för granskning. Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en fortsatt
omvandling av den södra delen av Västra hamnen, från industri- och hamnområde till
blandad stad med bebyggelse av innerstadskaraktär. Syftet är också att möjliggöra en
utveckling av gatunätet som knyter samman Västra hamnen med Malmös centrala och västra
delar för att skapa mer stadsmässiga gaturum och förbättra tillgängligheten för alla
fordonsslag.
Detaljplaneförslaget möjliggör fyra kvarter med blandad stadsbebyggelse i form av bostäder,
förskola, kontor, centrumverksamheter och ett parkeringshus. Inom området bedöms det
kunna byggas cirka 350 lägenheter med möjlighet till blandade upplåtelseformer, drygt 5 100
m2 kontor/centrumverksamhet, 1 100 m2 förskola, 300 m2 butikslokaler och 11 500 m2
parkeringsyta.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har inget att invända mot detaljplanen som sådan
men vill påtala några saker som gäller tillgängliga bostäder och vikten av att planera för den
kommunala servicen äldreomsorg.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
granskningen av detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö
med tillägget: "Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden menar att äldreperspektivet i
detaljplanen inte tillräckligt beaktas".
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att yttrandet utvecklas för att skarpare markera att detaljplanen
behöver ett tydligare äldreperspektiv, förslagsvis med en mening som lades till i ett yttrande
om detaljplan vid nämndens möte den 28 oktober 2020 (§ 135): "Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden menar att äldreperspektivet i detaljplanen inte tillräckligt beaktas".
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till Roslunds (M) förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig och godkänner förvaltningens förslag till yttrande
med ändringar enligt Roslunds (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
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Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Granskning av detaljplan för Makrillen 3 m.fl. i
Västra hamnen
Förvaltningens förslag till yttrande
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse
Särskilt yttrande (V) 2017-06-22
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
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§

10

Samråd om detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384
m.fl. i Elinelund i Malmö

HVO-2020-6047
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att i samrådsförfarandet lämna
synpunkter på en detaljplan från stadsbyggnadskontoret. Planområdet utgör den sista etappen
av stadsdelen Elinelund och ligger sydost om kalkbrottet, innanför Yttre Ringvägen.
Planförslaget möjliggör för blandad stadsbebyggelse med i huvudsak bostäder men också
skola, förskola, parkeringshus, centrumverksamhet, park och natur. Det innefattar cirka 1 700
bostäder i flerbostadshus och cirka 350 småhus samt 20 tomter för friliggande bostäder. Den
grundläggande stadsbyggnadsidén är att utifrån platsens karaktär och värden, skapa en robust
struktur för en stadsdel med byggnader på 2-5 våningar, men som samtidigt bidrar till ett
effektivt markutnyttjande.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på detaljplanen redovisas i
förvaltningens förslag till yttrande. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har få synpunkter,
men vill gärna lyfta vikten av tillgängliga bostäder för den äldre befolkningen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund i Malmö med
tillägget: "Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden menar att äldreperspektivet i
detaljplanen inte tillräckligt beaktas".
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 10.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande med hänvisning till att
hela detaljplanen bör omarbetas utifrån ett infrastrukturperspektiv.
Kay Wictorin (C) yrkar bifall till Roslunds (M) förslag.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) förslag.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande med
hänvisning till Sverigedemokraternas reservation i stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång

Anders Rubin (S) konstaterar att Roslunds (M) yrkande från tidigare ärende (§ 9): att yttrandet
utvecklas för att skarpare markera att detaljplanen behöver ett tydligare äldreperspektiv,
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förslagsvis med en mening som lades till i ett yttrande om detaljplan vid nämndens möte den
28 oktober 2020 (§ 135): "Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden menar att äldreperspektivet i
detaljplanen inte tillräckligt beaktas", vilken nämnden var enig att bifalla, även gäller för detta
yttrande.
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget "Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden menar att äldreperspektivet i detaljplanen inte tillräckligt beaktas".
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande med hänvisning till att hela detaljplanen
bör omarbetas utifrån ett infrastrukturperspektiv.
3. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande med hänvisning till
Sverigedemokraternas reservation i stadsbyggnadsnämnden.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till beslut med tillägget "Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden menar att
äldreperspektivet i detaljplanen inte tillräckligt beaktas".
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag













Tjänsteskrivelse HVON 21-01-27 Samråd om detaljplan för del av fastigheten
Limhamn 150:384 m.fl.
Förvaltningens förslag till yttrande
Planbeskrivning
Plankarta
Särskilt yttrande (L) 2018-11-29
Särskilt yttrande (SD) 2018-11-29
Reservation (C) 2020-12-10
Reservation (M) 2020-12-10
Reservation (SD) 2020-12-10
Reservation (V) 2020-12-10
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
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Bilaga 9

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-01-27
Ärende: Samråd om detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150:384 m.fl. i Elinelund i
Malmö
Vi kan konstatera att man inte tagit tillräcklig hänsyn till 15% av Malmös befolkning de äldre
i denna detaljplan. Man planerar allt för tät bebyggelse och med för få planerade butikslokaler.
Framkomligheten på Annetorpsleden är redan synnerligen hårt ansträngd idag och att
ytterligare belasta den lär leda till svår framkomlighet för vår färdtjänst och förlänga
utryckningstiderna för utryckningsfordon.
Infrastrukturen i detaljplanen är bristfällig och äldreperspektivet är ej tillvarataget.
Utifrån ovanstående motivering yrkade vi avslag på hela detaljplanen.

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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Bilaga 10

Reservation
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä11 HVO 2020-6047

Samråd om detaljplan för del av fastigheten Limhamn 150 384m.fl. i Elinelund i Malmö

Vi Sverigedemokrater ser att denna detaljplan kommer att försvåra trafiken i området ytterligare.
Annetorpsleden är redan överbelastad och de planerade bostäderna kommer få negativ påverkan i
form av mycket ljud från intilliggande trafik.
Att ovanpå detta störa koloniområdet intill som för många är en lugn oas gör inte planen bättre.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Hallén

´

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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§

11

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

HVO-2021-18
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, varav Marie
Engqvist Ridell (MP) varit ersättare sedan januari 2019. Engqvist Ridell (MP) har avsagt sig
sitt uppdrag i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i december 2020, och därmed avslutas även
uppdraget i arbetsutskottet. En ny ersättare till utskottet ska därför väljas. Förslaget till beslut
är att den som ersätter Engqvist Ridell (MP) som ledamot i nämnden även ersätter platsen
som ersättare i arbetsutskottet från och med 1 februari 2021. Ny ledamot för Miljöpartiet är
Kerstin Wallin (MP).
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden väljer Kerstin Wallin (MP) som ersättare i hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott efter Marie Engqvist Ridell (MP), från och
med 1 februari 2021, dock längst till och med mandatperiodens slut den 31 december
2022.
Protokollsanteckning

Lisbeth Persson Ekström (SD) meddelar att Sverigedemokraternas ledamöter inte deltar i
beslutet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Val av ersättare till arbetsutskottet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-01-19
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§

12

Statistik kring anmälda hot och kränkningar mot personal

HVO-2021-294
Sammanfattning

Den 16 december 2020 (§ 159) beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att månatligen presentera statistik till nämnden över inkomna
anmälningar som gäller hot och kränkningar mot personalen. Vidare gällde uppdraget att
förvaltningen kvartalsvis ska göra en mer djupgående analys kring vilken typ av anmälningar
det handlar om. Nämnden ska utvärdera värdet av den månatliga statistiken under 2021.
Förvaltningen har därefter arbetat med att ta fram en plan, process och mall för framtagandet
av statistiken under 2021. Förvaltningen uppfattade uppdraget som att det ska börja gälla
fr.o.m. januari 2020, vilket behövs för att hinna få till processen och mallar. För att få med
hela januari månad blir den första statistikrapporteringen därför vid nämndens möte i
februari.
Inom ramen för samverkan med de fackliga organisationerna återrapporteras arbetsskador
och tillbud och även frånvarostatistik tertialvis. Förvaltningen önskar därför att även den
rapporteringen som ska gå till nämnden angående hot och kränkningar (som är en del av
arbetsskador och tillbud) ska sammanfalla med redan befintliga system och tidsplaner, och
därmed göras tertialvis istället för det beslutade kvartalsvis.
Förvaltningen föreslår därför att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ändrar sitt beslut från
den 16 december 2020 i den del som gäller en kvartalsvis analys av inkomna anmälningar om
hot och kränkningar. Förvaltningen föreslår istället en tertialvis analys av anmälningarna. Det
första tillfället då anmälningar analyseras och återrapporteras till nämnden skulle då bli vid
nämndens möte i maj 2021.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ändrar beslutet från den 16 december 2021 (§
159) så att det istället lyder:
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att månatligen
presentera statistik till nämnden över inkomna anmälningar som gäller hot och
kränkningar mot personalen. Tertialvis 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



Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Statistik hot och kränkningar
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§

13

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2020-12-10 - 2021-01-20

HVO-2020-5859
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-12-10 – 2021-01-20 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2020-12-10 – 2021-01-20.
Beslutsunderlag



















Tjänsteskrivelse HVON 2021-01-27 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2020-12-10-2021-01-20
Budget 2021 med plan för åren 2022-2023 för Malmö stad, HVO-2020-5900
Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3 2020, HVO-2020-4899
Beslut om motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng , HVO-2019-4595
Beslut om motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som
tolkar, HVO-2019-3351
Renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad, HVO-20201599
Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism och homofobi samt
rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt, HVO-2020-6126
Val till förtroendemannauppdrag, december 2020, HVO-2021-248
Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell, HVO-2021-249
Åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad
kvalitet och bättre arbetsmiljö, HVO-2021-250
Återrapportering av budgetuppdrag 2019 om förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030, HVO-2020-1682
Fördelning av statliga medel som avser finskt förvaltningsområde 2021, HVO2020-6093
Beslut om modell för samverkansstöd, HVO-2020-4721
Fördelning av extra medel för organisationsstöd 2020 inom funktions- och
äldreområdet, HVO-2020-6097
Beredskap mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor på
funktionsstödsförvaltningen och hälsa-,vård och omsorgsförvaltningen med
anledning av covid-19, HVO-2020-6098
Mot ett datadrivet arbetssätt - En analys av möjligheterna att förenkla ägar- och
ledningsprövningen och tillgängliggöra omsorgsregistret, HVO-2020-6033
Centrala pensionärsrådets protokoll 2020-09-21, HVO-2020-2115
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Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022, HVO-2021-49
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021, HVO-2021-50
Yttrande om förvaltningsremiss om direktiv för Tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö, HVO-2020-5647
Rapport om uppdrag samverkan mellan socialförvaltningarna, HVO-2020-5712
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-12-16
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-12-22
Protokoll extra förvaltningsråd 2020-12-30
Protokoll extra förvaltningsråd 2021-01-07
Protokoll extra förvaltningsråd 2021-01-13
Protokoll förvaltningsrådet 2021-01-20
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14

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-12-10 2021-01-19

HVO-2020-5855
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 2020-12-10 - 2021-01-19.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2020-12-10 - 2021-01-19.
Beslutsunderlag









Redovisning av delegerade beslut under perioden 2020-12-10 – 2021-01-19
Delegerade biståndsbeslut december 2020
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt
boende Visheten, HVO-2020-5384
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt
boende Pildammsvägen, HVO-2020-5595
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, avdelning för
hälsa och förebyggande, HVO-2020-5142
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion
Segeberg, HVO-2020-4822
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion
Segeberg, HVO-2020-4822
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Förvaltningens information

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:




Dialog med Region Skåne pågår om att inleda projekt kring akut sjukvård i hemmet.
Förvaltningen kommer att återkomma med information i frågan när dialogen kommit
längre.
Socialstyrelsen har meddelat att brukarundersökningen 2021 kommer att bli försenad.
Brukarna kommer att få enkäterna senare än vanligt.
Rekrytering av avdelningschefer för ordinärt boende och myndighet pågår. Helen
Martinsson, avdelningschef för särskilt boende tar tillfälligt över avdelningen för
ordinärt boende under rekryteringen. Avdelningen för särskilt boende tas under
samma period över av avdelningens stabschef Sara Österberg. Avdelningschef för
myndighet avslutar sin anställning till sommaren.

