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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-24 kl. 09:00-12:30

Plats

Kungsgatan 13, Digitalt via Teams
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Ändring av dagordningen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 16 mars
2021
Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid-19-pandemi
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Statistik om avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020
Uppföljning av arbetsmiljön 2020 - analys kring trafikolyckor - muntlig
information
Forskningsprojekt om omhändertagande och rehabilitering av covid-19-smittade
och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och sjukvård
Revision av statsbidrag från Migrationsverket
Remiss om Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Remiss om En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Samråd om Planprogram 6053 för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö år
2040
Arkivansvarig för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, fr.o.m. 2021-04-19
Statistik kring anmälda hot och kränkningar mot personal
Nämndinitiativ om kostnadsfria halkskydd till Malmös seniorer
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om möjlighet till djur i vård och
omsorg
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om bättre flourmöjligheter till Malmös
brukare
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2021-02-19 - 202103-17
Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-02-18 - 2021-03-16
Muntlig information om statsbidrag 2021
Förvaltningens information
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§

30

Ändring av dagordningen

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ändrar dagordningen så att den blir som följer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av justerare
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 16 mars
Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid-19-pandemi
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Statistik om avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020
Uppföljning av arbetsmiljön 2020 - analys kring trafikolyckor - muntlig information
Forskningsprojekt om omhändertagande och rehabilitering av covid-19-smittade och
covid-19-sjuka i kommunal hälso- och sjukvård
8. Revision av statsbidrag från Migrationsverket
9. Remiss om Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
10. Remiss som En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
11. Samråd om Planprogram 6053 för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö år 2040
12. Arkivansvarig för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, fr.o.m. 2021-04-19
13. Statistik kring anmälda hot och kränkningar mot personal
14. Nämndinitiativ om kostnadsfria halkskydd till Malmös seniorer
15. Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om möjlighet till djur i vård och omsorg
16. Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om bättre flourmöjligheter till Malmös
brukare
17. Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2021-02-19- 2021-03-17
18. Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-02-18 - 2021-03-16
19. Muntlig information om statsbidrag 2021
20. Förvaltningens information
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§

31

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll
från den 16 mars 2021

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 16 mars 2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll HVONAU 2021-03-16 (justeringsdag 2021-03-23)
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§

32

Förvaltningens information om hanteringen av pågående covid19-pandemi

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:


Nuläget gällande antal smittade (noll), provtagna, smittfriförklarade, avlidna oavsett
orsak och vaccinerade.

Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-03-24 Nuläge covid-19
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§

33

Patientsäkerhetsberättelse 2020

HVO-2021-724
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30). Därmed följer bland annat krav på att systematiskt bedriva ett
patientsäkerhetsarbete. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som vårdgivare ska enligt 3 kap.
10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående år. Medicinskt ansvariga inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen tog
fram en patientsäkerhetsberättelse till den 1 mars 2021 som nu ska godkännas av nämnden.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020.
Särskilda yttranden

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






Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Patientsäkerhetsberättelse 2020
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
Presentation HVON 2021-03-24 Patientsäkerhetsberättelse 2020
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä4 HVO 2021-724

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vi Sverigedemokrater anser att den basala hygienen absolut inte får missas. Det är väldigt illa att
resultatet här är sjunkande även om det är litet. Att sedan det fortfarande finns avvikelser är ännu en
illavarslande faktor. Allt arbete ska utföras för att minimera detta för att människor ska kunna känna
sig trygga i sin tillvaro. Medicin kan vara livsviktig men också mindre viktig. Oavsett vilket, måste
läkemedelshanteringen vara extremt noggrann.
Sen har vi rutiner som givetvis enormt är viktiga. Men om de inte informeras till alla och även följs,
då är det inte till någon nytta.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Hallén

Regina Harwigsson

2021-03-24

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 2

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24
Ärende: Patientsäkerhetsberättelse 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret gentemot malmöborna för
nämndens verksamhet. Nämnden måste ha bra överblick över avvikelser och särskilda
händelser av betydelse för patient-/brukarsäkerheten och god kännedom om orsaker, åtgärder
och konsekvenser. Detta för att få underlag för bedömning av om nämnden kan ta ytterligare
initiativ som kan bidra till att antalet avvikelser och särskilda händelser minskar.
Ärendet, Patientberättelse 2020, föranledde en rad frågor och diskussion i nämnden som visar
på ett behov av ytterligare analys och genomgång. Dokument och beskrivningar av mer
sammanfattande karaktär ger en grov bild. Det behövs mer ingående genomlysning av olika
frågeställningar. Några exempel är anpassningen av rutiner och arbetsförhållanden till
förändrade verksamhetsförutsättningar, kompetensbrister och angelägna kompetensbehov och
hur de hanteras utifrån avvikelser och särskilda händelser. Andra exempel är
arbetsbelastningen i olika delar av verksamheten, tillgängligheten till arbetsledning för
vägledning och stöd i akuta situationer, överföringsproblematiken i gränssnittet mellan region
och kommun, uppföljningen av genomförda åtgärders effekter, och konsekvenserna i olika
avseenden när avvikelser sker och särskilda händelser inträffar.
Vi vill särskilt framhålla att ska nämnden kunna ta sitt ansvar och ha bra förutsättningar att
bedöma behovet av ytterligare initiativ från nämndens sida, så är det nödvändigt med såväl ett
utförligt och ingående underlag som möjlighet och tid att verkligen diskutera igenom olika
frågeställningar. Avvikelser och särskilda händelser är negativa för alla berörda och kan skada
förtroendet för verksamheten. De måste så långt möjligt förebyggas. Ytterst handlar det om
att säkerställa hög patient-/brukarsäkerhet och en vård- och omsorgsverksamhet av god
kvalitet.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av:
John Roslund (M) Ewa Langerbeck (C) Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande angående ärende 4 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020”
Naturligtvis har pandemin påverkat en hel del i utvecklingsarbetet för HVOförvaltningen. Vi vill
dock i detta yttrande påpeka en viss oro över de ökande fallavvikelserna och hoppas att dessa blir
färre igen då nu pandemin tunnar ut pga vaccineringar av såväl brukare som vårdpersonal.Det
förebyggande arbetet måste komma igång igen som balansgrupper, samtalsgrupper på
mötesplatserna etc. Den basala hygienen inom ordbo måste förbättras och kvalitetsråd ser ut att vara
en bra metod då ”hela teamet involveras” . Viktigt är också att följa arbetsbelastningen för
sjuksköterskorna som ju har en viktig funktion i att överföra information.
Malmö den 29 mars 2021
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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§

34

Statistik om avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020

HVO-2021-1384
Sammanfattning

Socialt ansvarig samordnare sammanfattar det kvalitetsarbete som bedrivits inom ramen för
avvikelsehantering under år 2020.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om avvikelser enligt
socialtjänstlagen 2020.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 4.
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutsunderlag




Avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020
Presentation HVON 2021-03-24 Avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä5 Återrapportering

Statistik om avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020

Vi Sverigedemokrater är mycket bekymrade över vad siffrorna visar. Rapporterade missförhållande
har ökat från 22 styck 2019 till hela 50 styck 2020. De är mer än en fördubbling och en trend som
måste brytas. Påtaglig risk för missförhållande har även det accelererat från fyra styck 2019 till 13
styck 2020.
Det måste undersökas om det är brist på kunskap i rapportering eller faktiska förhållanden detta
visar.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-03-24

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 5

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24
Ärende: Statistik om avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret gentemot malmöborna för
nämndens verksamhet. Nämnden måste ha bra överblick över avvikelserna och god
kännedom om orsaker, åtgärder och konsekvenser. Detta för att få underlag för bedömning av
om nämnden kan ta ytterligare initiativ som kan bidra till att antalet avvikelser minskar.
Ärendet, Statistik över avvikelser enligt socialtjänstlagen 2020, föranledde en rad frågor och
diskussion i nämnden som visar på ett behov av ytterligare analys och genomgång.
Dokument och beskrivningar av mer sammanfattande karaktär ger en grov avvikelsebild. Det
behövs mer ingående genomlysning av olika frågeställningar. Det kan till exempel handla om
anpassningen av rutiner och arbetsförhållanden till förändrade verksamhetsförutsättningar,
förändringar i volym och karaktär i olika avvikelsekategorier, och innebörden av
kompetensbrister och angelägna kompetensbehov och hur de hanteras utifrån avvikelserna.
Andra exempel är arbetsbelastningen i olika delar av verksamheten, informationsöverföring
och dokumentation, tillgänglighet till arbetsledning för vägledning och stöd i akuta
situationer, uppföljning av genomförda åtgärders effekter, och konsekvenserna i olika
avseenden när avvikelser sker.
Vi vill särskilt framhålla att ska nämnden kunna ta sitt ansvar och ha bra förutsättningar att
bedöma behovet av ytterligare initiativ från nämndens sida, så är det nödvändigt med såväl ett
utförligt och ingående underlag som möjlighet och tid att verkligen diskutera igenom olika
frågeställningar. Negativa avvikelser av olika slag kan skada förtroendet för verksamheten.
De måste så långt möjligt förebyggas. Ytterst handlar det om att säkerställa hög
brukarsäkerhet och en vård- och omsorgsverksamhet av god kvalitet.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av:
John Roslund (M) Ewa Langerbeck (C) Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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§

35

Uppföljning av arbetsmiljön 2020 - analys kring trafikolyckor muntlig information

HVO-2021-123
Sammanfattning

När ärendet om uppföljning av arbetsmiljön 2020 behandlades av hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden den 25 februari 2021 (§ 22) beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra en analys kring hur man ska komma till rätta med trafikolyckorna.
Förvaltningen har utifrån beslutet och diskussionerna på nämndens möte den 25 februari
2021 förberett en dragning kring trafikolyckor.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-03-24 Trafikolyckor
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§

36

Forskningsprojekt om omhändertagande och rehabilitering av
covid-19-smittade och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och
sjukvård

HVO-2020-2609
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med forskare vid Lunds universitet,
initierat ett forskningsprojekt kring vården och rehabiliteringen av patienter med covid-19.
Syftet med forskningsprojektet är att ur olika aspekter studera vård, omsorg och rehabilitering
av personer som är smittade eller sjuka i covid-19 och har insatser av kommunal vård,
omsorg eller rehabilitering men inte har behov av att vårdas på sjukhus. För att bidra till
kunskapen av covid-19 planeras studien delvis bestå av att granska journaler för de patienter
som varit inskrivna i covid-team eller varit inlagda på kohortvården i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att patientjournalerna kan lämnas ut med förbehåll enligt 10 kap. 14 §
offentlighets- och sekretesslagen till forskare i studien ”Omhändertagande och rehabilitering
av covid-19-smittade och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och sjukvård”.
Förbehållet handlar om att inte sprida patienternas personuppgifter, att förvara och hantera
journalkopior säkert och avidentifiera eller förstöra journalkopiorna när studien avslutats.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att, efter samtycke från berörda
patienter, lämna ut patientjournaler till forskare i studien ”Omhändertagande och
rehabilitering av covid-19-smittade och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och
sjukvård” med följande förbehåll:
•
•
•

Patienternas personuppgifter får inte spridas till personer utanför forskningsprojektet.
Journalkopiorna ska förvaras i låsta skåp och/eller säkra databaser och endast
personer inom forskningsprojektet ska ha tillgång till uppgifterna.
Journalkopiorna ska avidentifieras eller destrueras efter att studien avslutats.

2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Eva Ekvall Hansson, Lunds universitet
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2021-02-24 Utlämnande av patientjournaler till Lunds
universitet
Beskrivning av forskningsprojektet
Beslut
Beslut om etikprövning för tilläggsansökan
Tilläggsansökan etikprövning
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
Presentation HVON 2021-03-24 Forskningsstudie och behov av journalkopior
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§

37

Revision av statsbidrag från Migrationsverket

HVO-2020-6041
Sammanfattning

Revisionen har granskat hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av statsbidrag från
Migrationsverket. I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens fall rör det sig om bidrag för särskilt
boende och hemtjänst. Ansökningsförfarandet sköts av arbetsmarknads- och
socialförvaltningen enligt ansvar i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente, men
övrig hantering sköts av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Revisorerna bedömer att
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i huvudsak säkerställer att det finns en ändamålsenlig
hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Revisorernas rekommendation till hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden är att utarbeta rutiner för att boka upp intäkterna från statsbidrag
inom nämndens område så att intäkten bokas på rätt år.
Utifrån rekommendationen har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram förslag på
åtgärder vilka framkommer i förvaltningens förslag till yttrande.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
revisionen av statsbidrag från Migrationsverket.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Revision av statsbidrag från Migrationsverket
Förvaltningens förslag till yttrande
Rapport om granskning av statsbidrag från Migrationsverket
Missiv
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä8 HVO 2020-6041

Revision av statsbidrag från Migrationsverket 2020

Vi Sverigedemokrater värderar att saker bokförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. Det måste
alltid säkerställas att det görs ett korrekt bedömande. Rutiner ska alltid finnas på plats, följas och
dokumenteras på rätt år. Vikten av ordning och reda ska aldrig förglömmas.
Att poängtera detta i alla led är något vi ser av stor vikt. Sedermera uppskattas detta i alla instanser.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-03-24

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

38

Remiss om Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4)

HVO-2021-858
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om remissen
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU: 2021:4). Utredningen ger förslag på en
ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som
föreslås börja gälla den 1 juli 2022. Lagen föreslås vara frivillig för kommuner och regioner att
använda sig av och anses därför inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Lagen som utredningen föreslår möjliggör införande av direktåtkomst till dokumentation
inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård samt utvidgade
möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan bl.a. vårdgivare i hälsooch sjukvård och kommunala nämnder.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) med ett tillägg som skärper
skrivningen om en gemensam terminologi.
Särskilda yttranden

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

John Roslund (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skärpa skrivningen om en
gemensam terminologi i förslaget till yttrande och att ordförande och justerare godkänner
förslaget innan expediering av yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig om att godkänna förvaltningens yttrande med
komplettering enligt Roslunds (M) yrkande om att skärpa skrivningen om en gemensam
terminologi.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Remiss om Informationsöverföring inom vård
och omsorg (SOU 2021:4)
Förvaltningens förslag till yttrande
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
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Bilaga 7

Särskilt Yttrande
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Ärendenummer: 09. HVO-2021-858

Remiss om informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Att det finns informationsöverföring inom vård och omsorg är ett steg i rätt riktning. Vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning förbättras. Dock så anser vi att detta arbete
kommer att vara resurskrävande och delar inte åsikten om att det inte bör medföra några
ekonomiska konsekvenser, därför anser Sverigedemokraterna att frågan borde utredas hur stora
resurser detta arbete kommer att ta i anspråk.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Ekström Persson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)

20210324

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

39

Remiss om En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

HVO-2021-507
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för ökad ekonomisk
jämlikhet. Kommittén som tog namnet Jämlikhetskommissionen fick i uppdrag att lämna
förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna
till social rörlighet.
Utredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen i augusti 2020. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har fått betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) på remiss.
Kommissionen lämnar förslag inom flera politikområden, framförallt utbildning, bostäder
och integration. I betänkandet konstateras vikten av tidiga insatser och att utbildning är
central för att skapa jämlika villkor. Bostäder och närmiljö pekas ut som viktiga för att skapa
jämlika uppväxtvillkor.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningens förslag till yttrande fokuserar på nämndens ansvarsområden.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen men anser att flertalet av
förslagen är för breda och idébaserade.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).
Reservationer

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

John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Kerstin Wallin (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifalla förvaltningens förslag till yttrande.
2. Avslå förvaltningens förslag till yttrande.

23

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Remiss om En gemensam angelägenhet (SOU
2020:46)
Förvaltningens förslag till yttrande
En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) volym 1
En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) volym 2
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
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Bilaga 8

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24
Ärende: Remiss om En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Vi moderater centerpartister och kristdemokrater i Hälsa-, vård och omsorgsnämnden ställer
oss frågande till stora delar av remissen. Att ha som förslag att betala skatt på huset som är
bundet kapital, kommer att drabba de äldre som äger och bor i ett eget hus hårt. Överhuvudtaget
verkar basen i stora delar i remissen bygga på ytterligare höjda skatter. Vi menar att man kan
göra mycket med befintliga skattemedel om man bara har fokus på att använda dem till rätt
saker. Rätt saker är kärnverksamheterna. Sedan menar vi att det är nyttigt med skillnader
emellan dem som arbetar och de som inte gör det, men är friska i arbetsför ålder. Då är det inte
rimligt att bestraffa våra äldre med ytterligare skatter. Det har de redan betalat tillräckligt för
under sitt arbetsliv. Nämndens förslag till yttrande är på tok för positivt och hanterar även frågor
som ligger utanför nämndens ansvarsområde. Vi yrkar därför avslag på yttrandet i sin helhet
och även remissen i sin helhet.
Då vi inte fick gehör på våra synpunkter reserverar vi oss.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M)

Kay Wictorin (C) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)

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

40

Samråd om Planprogram 6053 för Sofielunds
verksamhetsområde i Malmö år 2040

HVO-2021-757
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter i samrådet om
Planprogram 6053 för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö år 2040. Syftet med
planprogrammet är att det ska utgöra en samlad målbild med tillhörande strukturplan över
hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja Malmös fortsatta
utveckling fram till år 2040.
Inom området finns idag industrier som är tillståndspliktiga med miljötillstånd för buller och
utsläpp. Området angränsar även till kontinentalbanan, vilket medför att risker kan uppstå
med anledning av urspårningar. Mot bakgrund av detta bedöms området inte lämpat för
bostadsbyggnation. Istället förespråkas ett fokus på närings-, kultur- och föreningsliv i
området.
Sofielunds verksamhetsområde omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det innebär
att området avspeglar kulturhistoriskt intressanta miljöer som ska bevaras och förädlas och
som kräver särskild uppmärksamhet i samband med bygglovsbeslut, detaljplanering eller
andra ändringar. Vid ändring ska hänsyn tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda
byggnadernas kulturhistoriska värden. Vid ombyggnation och tillägg kan
byggnadsantikvariska utredningar behöva tas fram av fastighetsägare som underlag för att
staden ska kunna bedöma att väsentliga kulturella värden inte går förlorade.
Planprogram är ett övergripande dokument som tydliggör strategiska vägval om
markanvändningen inom ett visst område. I planprogrammet beskrivs målbilden för
Sofielunds verksamhetsområde som att det ska bli Malmös mest betydelsefulla och
dynamiska kultur-, fritid- och näringslivscentrum 2040.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
samrådet om Planprogram 6053 för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö år 2040.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) instämmer i det särskilda
yttrande som Sverigedemokraterna lämnat i stadsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Samråd om Planprogram 6053 för Sofielunds
verksamhetsområde år 2040
Förvaltningens förslag till yttrande
Planprogram
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Beskrivning av Sofielunds industriområde
Särskilt yttrande (SD), stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Särskilt yttrande (MP), stadsbyggnadsnämnden, 2021-01-21
Särskilt yttrande (MP), stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Särskilt yttrande (M) och (C), stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16

27

§

41

Arkivansvarig för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, fr.o.m.
2021-04-19

HVO-2021-598
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för nämndens arkiv men enligt 2 § i
Föreskrifter för den kommunala arkivvården i Malmö stad ska det praktiska arbetet delegeras
till en utsedd arkivansvarig. I den arkivansvariges uppdrag ingår bland annat att utveckla
arkivorganisationen, samordna arkivarbetet samt bevaka och informera om arkivfrågor.
Den 31 januari 2018 (§ 7, HVO-2017-1316) utsåg hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
arkivarie Daniel Hedman till arkivansvarig i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och han fick i
uppdrag att fortlöpande revidera arkivredovisningen i syfte att hålla den aktuell. Daniel
Hedman har avslutat sin anställning i förvaltningen och en ny arkivansvarig måste därför
utses. Förvaltningen föreslår att efterträdande arkivarie Mikael Drugge utses till arkivansvarig
och att han därmed fortsatt har i uppdrag att revidera arkivredovisningen för att hålla den
aktuell.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser arkivarie Mikael Drugge till arkivansvarig
fr.o.m. den 19 april 2021.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Arkivansvarig fr.o.m. 2021-04-19
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-16
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§

42

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 februari 2021 presenteras i detta ärende.
Beslut

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



Statistik hot och kränkningar februari 2021
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§

43

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 kostnadsfria halkskydd till seniorer, föreslår SD att:



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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 februari 2021 (§ 26) att ge förvaltningen
i uppdrag att återkomma till nämndens möte i mars med en kortare dragning med en
kunskapssammanställning kring att tillhandahålla kostnadsfria halkskydd. Förvaltningen har
därför förberett en sådan dragning.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avslår förslagen i nämndinitiativet från
Sverigedemokraterna om kostnadsfria halkskydd för äldre.
Reservationer

Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 9.
Yrkanden

Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar bifall till förslagen i nämndinitiativet.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till förslagen i nämndinitiativet.
Michael Högberg (L) yrkar avslag till förslagen i nämndinitiativet.
John Roslund (M) yrkar avslag till förslagen i nämndinitiativet.
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förslagen i nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifalla förslagen i nämndinitiativet.
2. Avslå förslagen i nämndinitiativet.

30

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår förslagen i
nämndinitiativet från Sverigedemokraterna om kostnadsfria halkskydd för äldre.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ
Presentation HVON 2021-03-24 Kostnadsfria halkskydd
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Bilaga 9

Reservation
Hälsa Vård och Omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä15 HVO

Nämndsinitiativ om kostnadsfria halkskydd till Malmös äldre2020

Att värna om de äldre och sköra i vår stad är att värna om de som byggt vår stad. Att falla i snö, is och
slask kan för många bli ett fruktansvärt lidande med mycket brutet i kroppen. Sverigedemokraterna
ser till det bästa för de svaga och vill därför ge halkskydd till alla äldre. Det besparar både mänskligt
lidande och ekonomin.
Då styrande minoriteten tydligen inte bryr sig om dessa äldre och bara ser till de yngres bästa så föll
denna önskan från Sverigedemokraternas sida.
Vi yrkade på bifall som tyvärr inte föll i god jord. Därför reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michael Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Eva Halle´n

Regina Harwigsson

2021-03-24

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

44

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om möjlighet till djur i
vård och omsorg

HVO-2021-1395
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 möjligheterna till djur inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamheter föreslår SD att:



ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att kunna ha djur på Malmös
vård- och omsorgsinstitutioner med kostnadsprognoser
ge förvaltningen i uppdrag att i utredningen redogöra för olika former av djurhållning,
likt exemplen i nämndinitiativet, som det skulle kunna vara möjligt att arbeta med.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma vid nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig i att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ
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§

45

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om bättre
flourmöjligheter till Malmös brukare

HVO-2021-1396
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 möjligheterna till flourbehandling inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamheter föreslår SD att:



ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till
kostnadsfri flourbehandling till brukare på Malmös vård- och omsorgsinstitutioner
minst en gång i veckan
ge hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att i utredningen presentera olika
kostnadsförslag för att införa kostnadsfri flourbehandling till brukarna och åtgärder
för att personal ska kunna vara behjälpliga med flourbehandling.

Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma vid nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Yrkanden

Anders Rubin (S) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden är enig i att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i april med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ
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46

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden
2021-02-19 - 2021-03-17

HVO-2021-1020
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2021-02-19 – 2021-03-17 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
2021-02-19 – 2021-03-17.
Beslutsunderlag



















Tjänsteskrivelse HVON 2021-03-24 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser
2021-02-19 - 2021-03-17
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning, HVO-2020-1101
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om fallpreventionscenter, HVO2020-95
Motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut, HVO-20201415
Förmånscykel i Malmö stad, HVO-2020-3253
Mötes- och resepolicy med tillhörande riktlinjer, HVO-2020-3253
Samarbete för minskade lokalkostnader och effektivt nyttjande av ytor, HVO-20211022
Utvärdering av Malmö stads donation till Malmö universitet till minne av Willy
Brandt - Programperioden 2010-2020, HVO-2021-1027
Kommunstyrelsens yttrande om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47), HVO-2020-5024
Rapport om Hatbrott – utsatthet i yrkesroll från Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter, HVO-2021-1064
Översyn av Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och
omsorg i Malmö stad, HVO-2021-1162
Centrala pensionärsrådets protokoll 2021-02-12, HVO-2021-1310
Svar på tillsyn om medicinsk vård och behandling inom särskilt boende under
covid-19-pandemin, HVO-2020-3226
Redovisning av internationellt arbete 2020, HVO-2021-1307
Rapport till revisionen om domar som gått hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
emot, förelägganden, kritik från myndigheter med mera under perioden 2020-07-01
- 2020-12-31, HVO-2020-4372
Protokoll extra förvaltningsråd 2021-02-24
Protokoll förvaltningsrådet 2021-03-17
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47

Redovisning av delegerade beslut under perioden 2021-02-18 2021-03-16

HVO-2021-1018
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 2021-02-18 - 2021-03-16.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2021-02-18 - 2021-03-16.
Beslutsunderlag















Redovisning av delegerade beslut 2021-02-18 - 2021-03-16
Delegerade biståndsbeslut 2021-02-01 - 2021-02-28
Delegationsbeslut och utredning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah,
sektion Rönneholm, HVO-2020-6133
Delegationsbeslut och utredning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah,
sektion Solbacken, HVO-2020-5915
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt Lex Sarah, sektion
Törnrosen, HVO-2021-6
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion natt
Kalkbrottet/Arenan, HVO-2020-5952
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, Avdelning för
myndighet, HVO-2021-643
Delegationsbeslut och utredning påtaglig risk för missförhållande enligt Lex Sarah,
sektion Lindängen, HVO-2020-5773
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion
Lorensborg, HVO-2020-6034
Delegationsbslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt
boende Byggmästargatan, HVO-2021-550
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion
Törnrosen, HVO-2021-955
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion
Törnrosen, HVO-2021-956
Delegationsbeslut och utredning av missförhållande enligt lex Sarah, sektion särskilt
boende Södergården, HVO-2021-979
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48

Muntlig information om statsbidrag 2021

Sammanfattning

Ekonomichef Annika Rausin informerar om de statsbidrag som är aviserade att gå till Malmö
stad under 2021.
Beslutsunderlag



Presentation HVON 2021-03-24 Statsbidrag 2021
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§

49

Förvaltningens information

HVO-2021-4
Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:












En pilot för ett annat sätt att planera beviljade insatser enligt socialtjänstlagen, en
sorts fortsättning av Malmömodellen för kontinuitet inom ordinärt boende, är på
gång.
Ett nytt särskilt boende, Havsbris, börjar byggas under våren, det är planerat att vara
klart i augusti 2022.
Den 1 mars öppnade Club Ängdala, en ny dagverksamhet för yngre äldre med
demenssjukdom.
Dagverksamheterna öppnade igen den 1 mars efter att ha varit stängda på grund av
risken för smittspridning av covid-19. Öppningen bedöms ha fungerat bra utifrån
rådande restriktioner.
Planering pågår för att kunna öppna upp mötesplatserna igen, förhoppningsvis
kommer det att ske med utomhusaktiviteter i maj 2021.
Förvaltningen har ett samarbete med fastighets- och gatukontoret inför sommaren
2021 där sommaraktiviteter riktade till äldre Malmöbor planeras i staden. Mer
information om samarbetet kommer att komma på ett senare sammanträde.
På nämndens möte den 28 april var det planerat att genomföra verksamhetsbesök,
vilket inte kan ske på grund av risken för smittspridning, men någon form av digitala
verksamhetsbesök kommer att ske. Finns önskemål om särskilda punkter på
dagordningen ombeds nämndens ledamöter och ersättare att skicka e-post till
nämndsekreterare.
12 stycken biståndshandläggare på myndighetsavdelningen har genomfört utbildning
till Silviahandläggare vilket innebär att de fått en ökad kompetens om
demenssjukdom.
Monteringen av e-lås inom ordinärt boende är påbörjat men det kommer att ta lång
tid att bli klara utifrån att det rör sig om många brukare och många fastighetsägare.
Ny avdelningschef till avdelningen för ordinärt boende, Anna Friberg, är klar. Anna
börjar sin anställning den 1 juni 2021. Rekrytering av ny avdelningschef till
avdelningen för myndighet pågår.

Ekonomichef Annika Rausin informerar om:


Utifrån att behovet av särskilda boenden kommer att öka med den åldrande
befolkningen finns behov av flera särskilda boenden. Förvaltningen har därför skrivit
på ett avtal med Stadsfastigheter på Serviceförvaltningen om att projektera en
kommunal byggnad i Sege park. Projekteringen innebär att det kommer göras en
bedömning om lokalen är lämplig för särskilt boende, en kostnadsuppskattning för
ombyggnation samt en hyreskalkyl. Avtalet är ett så kallat riskavtal om 500 000
kronor vilket innebär att om förvaltningen avbryter projektet måste förvaltningen
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betala 500 000 kronor till Stadsfastigheter. Om lokalerna inte bedöms lämpliga delas
kostnaden mellan förvaltningarna.
Den ekonomiska prognosen per den 28 februari 2021 är mycket osäker, men visar på
ett resultat för 2021 om minus 60 miljoner kronor. I detta inkluderas även alla
kostnader relaterade till covid-19. Troligen kommer visst statsbidrag att täcka delar av
det underskottet.

Beslutsunderlag
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