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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
från den 17 februari 2021

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 februari 2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2021-02-17 (justeringsdag 2021-02-24)
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Muntlig information om förebyggande arbete mot ofrivillig
ensamhet under pandemin och konsultativa
psykiatrisjuksköterskornas uppdrag

Sammanfattning

Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel informerar om det arbete som avdelningen för hälsa
och förebyggande bedrivit för att motverka den ofrivilliga ensamheten under pandemin.
Dessutom informerar hon om de tre konsultativa psykiatrisjuksköterskornas uppdrag i
förvaltningen.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-01-27 Ofrivillig ensamhet under pandemin och
konsultativa psykiatrisjuksköterskornas uppdrag
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Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid19-pandemi

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:



Nuläget gällande antal smittade (10-tal brukare), provtagna, smittfriförklarade, avlidna
oavsett orsak och vaccinerade.
Folkhälsomyndighetens scenarios för en eventuell ny våg av smittspridning.

Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-02-25 Nuläge covid-19
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Förvaltningens information

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:










Vid nämndens sammanträde i mars planerar förvaltningen för en redovisning av de
hittills kända statliga medel som nämnden tilldelas under 2021, hur stora bidrag det är
och vilka insatser som planeras.
Just nu pågår många inbrott i kommunens lokaler. Främst har hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens administrativa lokaler drabbats, främst är det datorer och
telefon som varit stöldbegärligt.
Rekrytering av avdelningschefer för ordinärt boende och myndighet pågår.
Direktörens målsättning är att kunna presentera namnen på nya chefer vid
nämndsmötet i mars.
Dagverksamheterna kommer att öppna igen från den 1 mars 2021, men med hälften
av deltagarna åt gången och kortare tider (hälften deltar förmiddag och lunch, andra
hälften deltar lunch och eftermiddag). Personalen på dagverksamheterna har
vaccinerats innan öppningen.
Inspektionen för vård och omsorg har fattat beslut i sin tillsyn om medicinsk vård
och behandling på särskilt boende under covid-19-pandemin. Nämnden får kritik för
brister i journalföringen, men inte kring individuella medicinska bedömningar, vilket
varit en förekommande kritik mot andra kommuner.
Just nu är smittspridningen lite lägre och direktör har därför uppmanat chefer att
uppmana medarbetare att ta ledigt i den mån det går, återhämtningen är välbehövlig.
Alla utvecklingsprocesser som fått stå tillbaka på grund av pandemin är i
startgroparna nu när läget för tillfället är lite lugnare.
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Årsanalys 2020

HVO-2021-262
Sammanfattning

Årsanalysen är 2020 års sista uppföljning av Nämndsbudget 2020. Rapporten är
förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild över måluppfyllelse,
verksamhet, arbetet med effektiviseringar och ekonomiskt utfall för året.
Till årsanalysen biläggs också en rapport om 2020 års beslut och händelseutveckling relaterat
till covid-19-pandemin.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Årsanalys
2020.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 2.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Årsanalys 2020
Förvaltningens förslag till Årsanalys 2020
Bilaga 1, Rapport om beslut och händelseutveckling covid-19, 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-17
Presentation HVON 2021-02-25 Årsbokslut 2020
Presentation HVON 2021-02-25 Årsanalys 2020
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-02-25
Ärende: Årsanalys 2020
Från den borgerliga gruppen vill vi framföra vårt varma tack för den fantastiska insats som
vår personal gjort i samband med pandemin och tackar vår förvaltning för att den hörsammat
våra önskemål om att tydligt redovisa hur man hanterat pandemin.
När det gäller årsanalysen i övrigt har vi bland annat följande synpunkter.
Personalomsättningen är trots rådande pandemi och lågkonjunktur fortfarande på en orimligt
hög nivå. Hur ska vår verksamhet få en godtagbar kontinuitet och kvalitet när exempelvis var
femte sjuksköterska slutar, och de erfarna kvarvarande sjuksköterskorna får lägga stort fokus
på att lära upp nyanställda sjuksköterskor i stället för att utveckla vården? Hur ska vår
förvaltning kunna nå målet om att leverera en god och likvärdig service genom hög
tillgänglighet, professionellt bemötande och rätt kompetens om fokus hela tiden är att
rekrytera och lära upp nyanställda? Vad den stora personalomsättningen beror på vet man
inte. Vi har flera gånger frågat varför, men fått till svar att det inte finns en tydlig gemensam
nämnare.
I årsanalysen redovisas att endast 10 % av de som slutar sin anställning, det vill säga en av tio,
fyller i avgångsenkäten. Underlag för analys bedöms inte finnas. Den låga svarsfrekvensen är
anmärkningsvärd. Vi saknar analys av orsaker till den låga svarsfrekvensen och vilka åtgärder
som kan vidtas för att förbättra svarsfrekvensen. Årsanalysen innehåller inte heller något om
genomförandet av avgångssamtal och analys av dessa. Det är angeläget att både
avgångssamtal och avgångsenkäter genomförs på ett sätt som ger bra underlag för analys och
insatser som kan ge lägre personalomsättning.
Vidare är vi bekymrade över att hela 14 % av arbetad tid för sjuksköterskor under perioden
januari-oktober är utförd av bemanningsföretag, och att kostnaden för
bemanningssjuksköterskor har ökat med ca 1 miljon. Det är ett misslyckande med så stort
behov av externt inhyrd personal i en medicinsk nyckelgrupp i äldrevården och
äldreomsorgen. Att anlita bemanningsföretag är kostsamt och medför sämre kontinuitet.
Bemanningsföretag ska endast användas i ytterst begränsad omfattning vid tillfällen då det
inte finns tillgång till ordinarie egen personal. Malmö stad borde vara en så attraktiv
arbetsgivare för sjuksköterskor att personalomsättningen och behovet av externt inhyrd
personal ligger på en avsevärt lägre nivå. Vi efterlyser bättre möjligheter till
kompetensutveckling också för undersköterskor som vill vidareutbilda sig till sjuksköterskor.
En sådan möjlighet fanns tidigare på 1980-talet.
Vi är också bekymrade över den arbetsbelastning som vår personal har, och som indikeras av
årsanalysen och i allt fler Lex Maria- och Lex Saraanmälningar. Risken är uppenbar att en allt
för hög arbetsbelastning leder till allvarliga händelser och kvalitetsproblem.
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Bilaga 1
Årsanalysen tar inte upp stjärnmärkning av demensboenden. Vi har ofta påtalat betydelsen av
bättre kunskap och kompetens i demensvården och anser att stjärnmärkning av
demensboenden är ett bra sätt att kvalitetssäkra demensvården på demensboenden. Det borde
framgått i årsanalysen att flertalet av våra demensboenden saknar stjärnmärkning. Vi vill ha
en högre kompetensnivå i demensvården och anser att det ska planeras för en
kompetensutveckling som medför att alla våra demensboenden kan stjärnmärkas.
Årsanalysen visar sammantaget på en stor förbättringspotential i verksamheten.
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 2

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä5 HVO 2021-262

Årsanalys 2020

Vi Sverigedemokrater är väl medvetna om pandemin, Covid-19, och dess konsekvenser. Vi ser dock
gärna att man än en gång gör en översyn för att, i den mån man kan, försöka återgå till någon form
av normalläge. De sköra, äldre har blivit än mer isolerade i detta pandemiläge. Det i sin tur kan ge
psykologiska och negativa konsekvenser.
Brukarundersökningen visar att tillgängligheten inom hemtjänst har minskat vilket verkligen är
beklagligt. Det är en grupp människor som många gånger redan lider av stor ensamhet. Kanske så
stor att den enda kontakten med andra är just hemtjänst. Att tillgängligheten för kontakt med
hemtjänsten har minskat från 61% 2019 till 58% 2020 måste ses som en illavarslande trend. Denna
trend måste brytas och tillgängligheten öka.
Hemtjänstens information om förändringar är 58 %. Det är en siffra som tyder på enormt dålig
kommunikation/information. Även denna siffra är nedåtgående.
Att personalens tid inte räcker till inom både hemtjänst och särskilt boende är helt uppenbar. Här
finns mycket att förbättra framöver.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-02-2
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 3

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående ärende 5: Årsanalys 2020
Förvaltningen har gjort en fullödig årsanalys och pandemin har naturligtvis påverkat mycket men
grunduppdraget måste dock fortlöpa så bra som möjligt.
Personalomsättningen för sjuksköterskor har minskat med 0.8 procentenheter men ligger
fortfarande alldeles för högt på 21.3 % omsättning! Varför? Löner? Arbetsmiljö? 10% har svarat på
avgångsenkäter och analys kan inte göras, vilket också framgick under nämndsmötet. Det är oerhört
viktigt att fler svarar eller har dialog innan de slutar så att förvaltning och nämnd kan analysera
orsakerna till genomströmningen så att den kan minskas!
Glädjande är att Malmömodellen för kontinuitet visar tydliga skillnader kopplat till tillgänglighet
och därför hoppas vi att den så snabbt som möjligt sprider sig vidare med tillitsbaserad styrning.
I förvaltningsrådets protokoll framgår att Vårdförbundet, Kommunal och Sveriges Arbetsterapeuter
konstaterar att löneorättvisor förekommer och att det saknas dialog om detta samt skriver
Kommunal också om lön och praxis. Det framkommer att man saknar tid till dialog om normer etc.
Allt detta tyder på stress och brist på tillit: ”Om vi skall komma tillrätta med detta måste ag börja
prata med sina medarbetare!” (Kommunals bilaga) Ytterst angeläget att komma tillrätta med detta
om man skall ha en tillitsbaserad styrning!
Malmö den 27 februari
Birgitta Ehlin med instämmande av Madeleine Håkansson
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Uppföljning 3 av intern kontroll 2020

HVO-2020-5753
Sammanfattning

Uppföljning av den internkontrollplan som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog i
januari 2020 redovisas vid tre tillfällen under året. Detta är den tredje och sista rapporteringen
och innehåller information om resultatet av fem åtgärder, fem av nämndens egna
granskningar och två kommungemensamma granskningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten Uppföljning 3 av intern kontroll
2020.
Särskilda yttranden

Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Uppföljning 3 Intern kontroll 2020
Uppföljning 3 av intern kontroll 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-17
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-02-25
Ärende: Uppföljning 3 av intern kontroll 2020
Den interna kontrollen är viktig och värdefull. Den innebär uppföljning av hur verksamheten
har bedrivits, och utvärderingen ger underlag för erforderliga förbättringsåtgärder till följd av
konstaterade fel och brister.
Uppföljningen visar tyvärr att det i likhet med tidigare uppföljningar finns fel, brister och stor
förbättringspotential. Vi vill understryka hur viktigt det är att internkontrollen leder till
resultatgivande åtgärder och färre fel och brister. Ytterst handlar det om att säkerställa en trygg
och förtroendeingivande verksamhet för brukare och anhöriga.
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 5

Särskilt Yttrande
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Ärendenummer: 06. HVO-2020-5753

Uppföljning 3 av intern kontroll 2020

Hälsa- vård och omsorgsnämnden i Malmö är Sveriges största omvårdnadsnämnd. Det är av största
vikt att förvaltningens arbete utförs korrekt. Att stickprov på 20 genomförda direktupphandlingar så
var endast hälften korrekt utförda är inget annat än ett alltför dåligt resultat. Detsamma gäller
granskningen av inköp utanför ramavtal där stickprov på 50 genomförda köp så var 19 inte korrekt
hanterade och dokumenterade. Det finns ingen ursäkt för ett sånt dåligt resultat.
Förvaltningen har en budget på flera miljarder kronor som bekostas av skattemedel. Det är mycket
allvarligt när dessa medel inte hanteras på rätt sätt och enligt de rutiner som finns framtagna och det
skadar förtroendet för förvaltningens verksamhet. På båda dessa punkter hittades stora brister i hur
ekonomin hanteras. Uppföljningen av intern kontroll är begränsad och båda fallen som granskats
fanns det stora felaktigheter. Frågan väcks vad hade hittats vid en djupare granskning. Ekonomin
måste skötas korrekt, rutiner skall följas och skattemedel skall hanteras med respekt. Vi utgår från att
uppföljningen av intern kontroll 2021 kommer visa på att förvaltningen tagit till sig av den kritik som
den nu fått.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)

2021-02-25

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och
arbetsmiljön 2020

HVO-2021-123
Sammanfattning

Arbetsgivare är skyldiga att följa upp arbetsmiljöarbetet, dels följs arbetsmiljön upp och dels
följs systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp. Denna uppföljning innehåller båda
delarna. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 handlar om hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det fungerar i verksamheterna.
Uppföljning av arbetsmiljön 2020 innehåller bland annat statistikuppgifter avseende
sjukfrånvaro, chefstäthet och anmälda tillbud och arbetsskador.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av systemet för det
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljön 2020.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en
analys kring hur man ska komma till rätta med trafikolyckorna.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 6.
Birgitta Ehlin (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
att genomföra en analys kring hur man ska komma till rätta med trafikolyckorna.
Anders Rubin (S) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande.
Michael Högberg (L) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig och att det finns ett förslag till beslut som nämnden
beslutar enligt: att godkänna uppföljningen av systemet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet och av arbetsmiljön 2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra en analys kring hur man ska komma till rätta med trafikolyckorna.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön 2020
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Uppföljning av arbetsmiljön 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-17
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä7 HVO-2021-123

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön 2020

Vi Sverigedemokrater är bekymrade över den stora personalomsättningen. Då 90 % av
anmälningarna gäller aggressivt beteende från brukare är det kanske inte så konstigt att
personalomsättningen är hög.
Stigande anmälda tillbud är även det en oroande faktor. Pandemin ställer många saker på sin spets
men alldeles för mycket orsaker benämns under punkten ”övrigt”. En tydligare förklaring från
cheferna torde ge ett bättre incitament till förändring.
Att hotbilden ökat från 68 till 84 anmälningar från 2019 till 2020 ser vi också som ett allvarligt
problem och vi ser fram emot en klar förbättring 2021.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-02-25

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 7

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående ärende 7: Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön 2020.
Det är oroande många anmälningar om hot, från 68 till 84! Vi vill gärna att det utreds varför. Det
framgår att de flesta anmälningarna härrör sig från brukare med kognitiv svikt och vi undrar om det
ökade antalet beror på allmän oro under pandemin eller okunskap om sjukdomen? Om det rör sig
om det senare är det viktigt att personalen får mer utbildning!

Malmö 27 februari
Birgitta Ehlin med instämmande av Madeleine Håkansson
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23

Avgift för transport av avliden i hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamheter

HVO-2020-4374
Sammanfattning

Efter att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen uppmärksammats på otydligheter i
debiteringen av avgifter för transport av avliden från förvaltningens verksamheter har frågan
utretts i detta ärende. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har som vårdgivare enligt hälsooch sjukvården och enligt ett avtal med Region Skåne ansvaret för transport till bårhus för de
som avlider på särskilt boende eller som vid dödsfallet hade kommunal hälso- och sjukvård.
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens folkhälso-, vård- och omsorgsutskott debiteras
dödsbon avgift för förvaltningens faktiska kostnad för transporten av den avlidne.
Förvaltningen bedömer att denna avgift fortsatt ska tas ut enligt tidigare princip, men att
beslutet behöver aktualiseras och tydliggöras. Dessutom bedömer förvaltningen att avgiften
för transport av avlidna bör tas med i en kommande översyn av avgifter för insatser enligt
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Förslaget till beslut innebär ingen skillnad för Malmöbon jämfört med nuvarande hantering.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer att en avgift ska tas ut av dödsboet då
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden står för transporten av avliden från nämndens
verksamhet till bårhus.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer att avgiften ska utgöras av
förvaltningens faktiska kostnad för transporten.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att vid en kommande översyn av avgifter även inkludera avgifter för
transport av avliden.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden för kännedom
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-02-25 Avgift för transport av avliden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-17
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24

Samråd om detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö

HVO-2021-693
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter i samrådet om
detaljplanen för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl i Hyllievång. Syftet med detaljplanen är
att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse som skapar en
varierad kant till Hyllies stadsdelspark och Hyllie boulevard. Första inflyttning bedöms kunna
bli 2027 och detaljplanen bedöms vara helt genomförd 2030. Inom området föreslås fyra
bostadskvarter med cirka 540–650 bostäder i flerbostadshus, en förskola, en kontorstomt och
ett parkeringshus. Parkeringshuset är tänkt att rymma hela områdets bilar, men parkering för
rörelsehindrades fordon och plats för angöring av exempelvis färdtjänst ska finnas i
anslutning till alla bostäder.
Syftet med planen är också att skapa en trygg och trivsam boendemiljö med förutsättningar
för sammanhållning och möten mellan de boende i området. I området kommer det att vara
nära till grönska med parker i olika storlekar och gaturummen föreslås få trädplanteringar och
förgårdsmark med plats för grönska.
För de flesta kvarteren möjliggörs både bostäder, inkluderat exempelvis senior- och
trygghetsbostäder, och vård, dvs. särskilda boenden och korttidsboenden. Den tomt som
planeras för förskola medger även bostadsändamål och vård. Syftet är att skapa en flexibilitet
i användningen av byggnaden inom tomten. På så sätt kan bostäder eller vård finnas i
byggnaden om behovet av förskoleplatser minskar kraftigt.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på detaljplaneförslaget redovisas i
förvaltningens förslag till yttrande och handlar om att äldreperspektivet är bristande i
förslaget.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
samrådet om detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 8.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån
för den reservation som Sverigedemokraterna lämnat in i stadsbyggnadsnämnden.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för den reservation som
Sverigedemokraterna lämnat in i stadsbyggnadsnämnden.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Samråd om detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6:8 m.fl.
Förvaltningens förslag till yttrande
Planbeskrivning
Plankarta
Reservation (M) och (C), stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Reservation (M) och (C), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Reservation (SD), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Särskilt yttrande (SD), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-17
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Bilaga 8

Reservation
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä9 HVO 2021-693

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6 8 mfl (öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i
Malmö (DP 5685)

Det behövs fler bostäder i vår stad. Men att bebygga ett område med ca 550 bostäder i 4 kvarter och
endast ha ett parkeringshus tänkt till detta bostadsområde är för lite. Med så många bostäder och
ett rejält avstånd (350 m) till ett parkeringshus blir vardagen inte helt enkel för de boende.
Vi Sverigedemokrater vill förenkla i vardagen och därmed bygga för detsamma. Ett underjordiskt
garage vore en bättre lösning. Både avståndsmässigt och antalsmässigt.
En snäv detaljplan måste inte betyda en snäv syn på det praktiska för människor som bor i vår stad.
Att även ha markparkering utanför bostäderna är en praktisk lösning för Malmöborna.

Av ovanstående anledningar reserverar vi Sverigedemokrater oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle+n

Regina Harwigsson

2021-02-25

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

HVO-2020-4465
Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skydda enskildas
person-uppgifter, stärka den registrerades rättigheter och förtydliga de
personuppgiftsansvariga organisationernas ansvar och skyldigheter. Varje nämnd med
självständigt verksamhetsansvar är personuppgiftsansvarig, något som innebär att hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter behandlas i de
verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Samtliga personuppgiftsansvariga
organisationer/myndigheter ska som ett led i detta ansvar utse ett dataskyddsombud (DSO).
DSO:s uppgift är att övervaka att organisationen följer förordningen genom att granska hur
organisationen behandlar personuppgifter, informera och ge råd och vara kontaktperson för
Integritetsskyddsmyndigheten. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsåg den 26 april 2018 (§
44) stadsjurist Niina Stiber till dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde. På
anmodan av kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg sedan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
den 25 augusti 2020 (§ 102) konsult David Axelsson som vikarierande dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodar nu stadens nämnder att istället utse Martin
Axelsson till dataskyddsombud för respektive nämnds ansvarsområde från och med 1 mars
2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser konsult Martin Axelsson som
dataskyddsombud för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde från
och med den 1 mars 2021 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den
13 augusti 2021.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden uppdrar Martin Axelsson att meddela
Integritetsskyddsmyndigheten om beslutet och dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Dataskyddssamordnare Martin Axelsson
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Utseende av tillfälligt dataskyddsombud fr.o.m.
1 mars 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-25
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Nämndinitiativ om kostnadsfria halkskydd till Malmös seniorer

HVO-2021-990
Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet,
som handlar om konstadsfria halkskydd till seniorer, föreslår SD att:



ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna att fördela
kostnadsfria halkskydd till Malmös seniorer.
ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att i utredningen presentera olika
kostnadsförslag och olika alternativa förfaranden för fördelningen av materielen.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämndens möte i mars med en kortare dragning med en kunskapssammanställning
kring att tillhandahålla kostnadsfria halkskydd.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämndens möte i
mars med en kortare dragning med en kunskapssammanställning kring att tillhandahålla
kostnadsfria halkskydd.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämndens möte i mars med en kortare dragning med en kunskapssammanställning kring att
tillhandahålla kostnadsfria halkskydd.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ
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27

Statistik kring anmälda hot och kränkningar mot personal

HVO-2021-294
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 december 2020 (§ 159) att ge
förvaltningen i uppdrag att månatligen presentera statistik till nämnden över inkomna
anmälningar som gäller hot och kränkningar mot personalen. Nämnden beslutade vidare den
27 januari 2021 (§ 12) att förvaltningen tertialvis ska göra en mer djupgående analys kring
vilken typ av anmälningar det handlar om.
Statistiken för januari 2021 presenteras i detta ärende.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om statistik för januari
2021 över inkomna anmälningar som gäller hot och kränkningar mot personalen.
Beslutsunderlag



Statistik hot och kränkningar januari 2021
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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2021-01-21 - 2021-02-18

HVO-2021-464
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2021-01-21 – 2021-02-18 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
2021-01-21 – 2021-02-18.
Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-25 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2021-01-21 - 2021-02-18
Utseende av tillfälligt dataskyddsombud, HVO-2020-4465
Kommunstyrelsens yttrande om remiss om Rutavdrag för äldre (SOU 2020:53),
HVO-2020-5148
Revidering av samarbetsplanen för Malmöandan, HVO-2020-5143
Direktiv för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö, HVO2020-5647
Rapport om uppföljande ljudmätningar av ljudmiljön i "tysta områden" i Malmö,
HVO-2021-870
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant, HVO-2019-2369
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö, HVO-2019-4877
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg, HVO-2019-5801
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök,
HVO-2019-5800
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus
inom hemtjänsten, HVO-2019-5802
Malmöinitiativet om "skyddade" lägenheter med personal för funktionshindrade
med deras friska partner, HVO-2021-963
Protokoll extra förvaltningsråd 2021-02-10
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29

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-01-20 2021-02-17

HVO-2021-463
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 2021-01-20 - 2021-02-17.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2021-01-20 - 2021-02-17.
Beslutsunderlag










Redovisning av delegerade beslut 2021-01-20 - 2021-02-17
Delegerade biståndsbeslut januari 2021
Tillsatta tjänster 2020-09-01-2021-01-31
Delegtionsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, enhet 4, sektion
särskilt boende Södergården, HVO-2020-5489
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, enhet Folkets
park hemtjänst, sektion Brantevik, HVO-2020-5365
Delegationsbeslut och utredning missförhållande enligt Lex Sarah, enhet Folkets
park, sektion Sorgenfri, HVO-2020-5836
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion S:t
Knut, HVO-2020-5895
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion S:t
Knut, HVO-2020-5455

