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§

18

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts
protokoll från den 14 februari 2022

Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lägger protokollet från hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 februari 2022 till handlingarna.
Beslutsunderlag

Protokoll HVONAU 2022-02-14 (justering 2022-02-23)
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§

19

HVO-2022-6

Förvaltningens information om hanteringen av pågående
covid-19-pandemi

Sammanfattning
Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:







För tillfället finns ett 60-tal smittade brukare inom förvaltningens verksamheter.
Sjukfrånvaron bland personalen går i en positivt nedgående trend. På totalen är det
cirka 7 % frånvaro.
Den 1 mars lättas vissa vårdrelaterade restriktioner, visir kommer inte att
regelmässigt behöva användas i kombination med munskydd.
Förvaltningen planerar för att ge den fjärde dosen covid-19-vaccin till brukare.
Kohortvården på Lundavägen kommer att trappas ner igen, även om ett att antal
platser kommer att finnas.
Tidigare har besök rekommenderats att hållas till en person, den rekommendationen
tas bort.

Beslutsunderlag

Presentation HVON 2022-02-24 Nuläge covid-19

6

§

20

Förvaltningens information

HVO-2022-6
Sammanfattning
Förvaltningsdirektör Gisela Öst informerar om:







Förvaltningen arbetar på med avveckling av särskilda boenden och uppstart av nya
boenden enligt tidigare beslut. Fosietorp och Bellisgården står näst på tur och
kommer att vara avvecklade den 30 april 2022.
Medarbetare från förvaltningen har tillsammans med ABF och en textilkonstnär
arbetat med att genom textilkonst bearbeta upplevelserna av covid-19-pandemin.
Verken ska ställas ut.
En artikel som publicerades i Sydsvenskan en dryg vecka innan nämndens möte
handlade om att rehabpersonal (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) inom särskilt
boende haft en ovanligt hög personalomsättning och tidigare medarbetare vittnade
om hög arbetsbelastning. Förvaltningen tar detta på stort allvar och ett aktivt arbete
med personalgruppen pågår för att förbättra arbetsmiljön.
De riktade statsbidrag som förvaltningen väntar på ska det lämnas besked om under
februari månad, men inga besked har kommit ännu.
Den 14 februari var det Alla hjärtans dag och boende på särskilt boende fick vykort
med teckningar från en förskola i staden.

Ny avdelningschef för HR-avdelningen, Olof Malmström, presenterar sig.
Ny avdelningschef för avdelningen för digital utveckling och lokaler, Göran ErnströmLöving, presenterar sig.
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§

21

Årsanalys 2021

HVO-2021-5365
Sammanfattning
Årsanalysen är 2021 års sista uppföljning av Nämndsbudget 2021. Rapporten är
förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild över måluppfyllelse,
verksamhet och ekonomiskt utfall för året.
Till årsanalysen biläggs också en rapport om 2021 års beslut och händelseutveckling
relaterat till covid-19-pandemin.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner Årsanalys 2021.

Särskilda yttranden
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Hallén (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 2022-02-24 Årsanalys HVON 2021

Årsanalys 2021 - uppdaterad med samtliga trender

Bilaga 1, Rapport om beslut och händelseutveckling under 2021, covid-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14

Presentation HVON 2022-02-24 Årsanalys 2021
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Årsanalys 2021
I bilaga till årsanalysen redovisas beslut och händelseutveckling rörande covid 19 under 2021.
Vi vill framföra vårt varma tack för den fantastiska insats våra anställda gjort i samband med
pandemin. Vi vill också understryka betydelsen av fortsatt pandemiuppföljning eftersom alla
effekter inte kan förväntas bli tydliga på kort sikt.
Av årsanalysen framgår, i likhet med tidigare årsanalyser, en hög personalomsättning i flera
yrkeskategorier. Detta är djupt oroande och vi har redan från början av mandatperioden
uppmärksammat orimligt hög personalomsättning och påtalat behovet av förbättringsåtgärder.
Under 2021 har personalomsättningen ökat ytterligare så att den nu är 22,9 % för
sjuksköterskor, 18,8 % för arbetsterapeuter, 16,2 % för sektionschefer och 13,1 % för
fysioterapeuter. Sammantaget medför en sådan hög personalomsättning en påtaglig risk för
kvalitetsproblem i verksamheten; kvalitetsproblem som ytterst drabbar de äldre. Denna höga
och negativa personalomsättning har också uppmärksammats i media. I en artikel i
Sydsvenskan 13 februari citeras några före detta anställda och flera av deras uttalanden är
djupt oroväckande: ”Det är en fruktansvärd arbetssituation, där många är ledsna, trötta och
uppgivna”, ”Men värre än så är att patientsäkerheten hotas för stadens mest utsatta”, ”Det
blev inte så mycket rehabilitering och förbyggande arbete, utan mest akuta insatser”, och ”Jag
upplevde att de som bor på våra boende inte fick den rehabilitering de behövde och har rätt
till”. Om dessa uttalanden är representativa återspeglar de arbetsförhållanden som med högsta
prioritet måste åtgärdas.
Sjuksköterskor är en yrkeskategori av största betydelse för verksamheten. När
personalomsättningen fortlöpande är på en orimligt hög nivå och nu är uppe i nästan 23 % får
det negativa konsekvenser. I årsanalysen konstateras att inköpen av
bemanningssjuksköterskor ökat med 15 miljoner kr på ett år och 2021 kostat 54 miljoner
kronor, samt att bemanningssjuksköterskor svarat för ca 18 % av den arbetade tiden. Enligt
vår uppfattning ska Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhet vara av så god kvalitet,
också vad gäller arbetsförhållanden och trivsel, att personalomsättningen är låg. Då behöver
bemanningssjuksköterskor hyras in i endast mycket begränsad omfattning.
Vi ser mycket allvarligt på en personalomsättning som medför uppenbara risker för försämrad
kontinuitet och kvalitet. Att hela tiden, år efter år, ha stora avgångar som medför rekrytering,
introduktion och upplärning av ny personal befrämjar inte en äldreomsorg av god kvalitet. Vi
har i sammanhanget påtalat behovet av prioriterade avgångssamtal och analys av
avgångsorsaker som inslag i nödvändigt förbättringsarbete.
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Bilaga 1
Att den höga personalomsättningen även omfattar chefsnivån sektionschefer är allvarligt. Vi
har tidigare uppmärksammat det otillfredsställande förhållandet att många chefer inom
äldreomsorgen har alldeles för många underställda vilket begränsar förutsättningarna för ett
erforderligt gott ledarskap. I årsanalysen noterar vi också att endast 37 % av sektionscheferna
instämmer i påståendet att ”vi har lagom arbetstempo och arbetsbelastning”. Årsanalysens
skrivning om att utvecklingsarbetet gällande chefers förutsättningar bedöms ge önskade
effekter ”på sikt” finner vi otillräcklig. Ambitionsnivån måste vara högre då det handlar om
att åtgärda otillfredsställande chefsförutsättningar och för hög personalomsättning i flera
yrkeskategorier.
Vi vill också uppmärksamma den utveckling av äldreboenden de styrande partierna valt
genom satsningen på ”Sjöstaden”. Detta boende, som vi tidigare reserverat oss emot, och som
enligt uppgift i årsanalysen ska öppnas hösten 2022 är ett stort institutionsliknande boende,
utan eget tillagningskök, med så små rum att de är mindre än vad som föreskrivs i stadens
egen norm för rumsstorlek, och med en trist utemiljö som i stor utsträckning saknar grönska
och har en utformning som inte inbjuder till stimulerande utevistelse. Ett sådant boende anses
av de styrande, men inte av oss, vara anpassat till, som det uttrycks i årsanalysen, ”modern
vård och omsorg”. Enligt vår mening måste äldreboenden i stället utvecklas med inriktning
mot ett mer varierat småskaligt utbud av olika former av boenden med olika profil. Äldre är
ingen homogen grupp utan människor med olika behov, livsstil och intressen.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä5 HVO-2021-5365

Årsanalys 2021
Rapporten ska ge en bild över måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiskt utfall för 2021. Vi
Sverigedemokrater ser en stor fara i att utbildning och kunskap inte är i nivå med tänkt utfall. Att
personalomsättningen ligger på en stor nivå skapar lätt ett glapp i kunskapsöverföringen mellan
kollegor. Detta genererar i sin tur en sämre ordning för brukarna. Att alla Malmö stads
yrkeskategorier, utom biståndshandläggarna, ökar sin personalomsättning tyder på otrivsel. Allt går
inte att skylla på pandemin då denna personalomsättning pågått under lång tid.
Vi Sverigedemokrater anser att kompetenshöjande insatser, kompletterande studier och andra
medel måste ges oftare eftersom personal ganska frekvent slutar.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Eva Halle´n

Med instämmande av:
Regina Harwigsson
20200224

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 angående punkt 5 ”Årsanalys”
Mycket är på gång nu i förvaltningen och det är positivt efter denna långa period av pandemi! Vi
tycker att personalen och ledningen har skött verksamheten under pandemin alldeles utmärkt
med tanke på hur stor verksamheten är!
Vi vill dock framhålla personalomsättningen och stressen inom hemtjänsten som problematiska.
30 % håller inte med om att ”På vår arbetsplats har vi lagom arbetstempo och arbetsbelastning”
och det tycker vi är mycket samtidigt som det av förvaltningsrådens protokoll framkommer att
hemtjänstens personal har för litet tid till att klä om och sätta på sig skyddsutrustning, sköta den
basala hygienen och ta sig till nästa brukare etc. Vad beträffar personalomsättningen vet vi ju att
den är störst hos sjuksköterskorna och att den är svår att komma åt men vi tror att dialogen kan
bli ännu mer djupgående om anledningarna till att man slutar. Detta gäller ju även
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sektionschefer. Vi hoppas att det sker en förändring här.
Vi hoppas också att det fina arbete som utförs på Augustenborg sprider sig till andra områden i
Malmö!
Bra är också att kontinuiteten är något bättre än genomsnittet i Sverige.
Det känns ändå att nu är allt på gång igen!
Malmö den 28 februari
Birgitta Ehlin
Madeleine Håkansson
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§

22

Budgetskrivelse 2023

HVO-2022-870
Sammanfattning
Förvaltningen informerar muntligen om vad förvaltningen planerar för innehåll i ärendet
Budgetskrivelse 2023 som kommer att tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 30
mars 2022.
Beslutsunderlag

Presentation HVON 2022-02-24 Budgetskrivelse 2023
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§

23

Intern kontrollplan 2022

HVO-2021-5364
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 2022 som innehåller fyra direktåtgärder, fyra granskningar och tre
kommungemensamma granskningar.
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.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bordlade intern kontroll-planen vid sitt sammanträden
den 27 januari 2022 (§ 16).
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens justerade förslag till
Intern kontrollplan 2022.

Reservationer
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.
Protokollsanteckning
Förvaltningen redogör för två förändringar utifrån tidigare framförda yrkanden i samband
med ärendets bordläggning vid sammanträdet den 27 januari 2022:


I nämndens granskning om förståelse för rutiner (sidan 7) görs ett mindre tillägg
(kursivt) i beskrivningen av risk så att den lyder: "Risk för att medarbetare inte
förstår rutiner och riktlinjer på grund av att ett komplicerat och ej tillgängligt språk
används, eller språkliga brister, vilket kan innebära att det uppstår avvikelser och risker
för brukare och patienter."



En ny granskning läggs till i den interna kontroll-planen:
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Beskrivning av risk
Risk för att viktig kunskap och erfarenhet från medarbetare som slutar inte kommer
förvaltningen till del på grund av exempelvis otydliga rutiner, lågt intresse för att delta
från medarbetare eller att avslutningssamtal prioriteras bort av chefer vilket kan leda till
att kompetensförsörjning påverkas negativt.
Syfte med granskningen
Se hur olika rutiner för avslutningssamtal ser ut och tillämpas och undersöka om
avslutningssamtal hållits samt granska hur processen för avgångsenkäter fungerar.
Omfattning/avgränsning
Granskningen omfattar rutiner i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och Malmö
stad samt avslutningssamtal/avgångsenkäter för legitimerade medarbetare som sagt upp
sig under augusti 2021 till mars 2022.
Granskningsmetod
Se över rutiner för avslutningssamtal samt tillämpning av rutiner. Intervjuer med chefer
och HR-konsulter som genomfört avslutningssamtal samt analys av genomförda
avslutningssamtal och avgångsenkäter under perioden.
Yrkanden
Kay Wictorin (C) yrkar att granskningen "Förståelse för rutiner" ska genomföras på samtliga
boenden.
Michael Högberg (L) yrkar bifall till förvaltningens justerade förslag till Intern kontrollplan
2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens justerade förslag till Intern kontrollplan 2022.
2. Bifall till förvaltningens justerade förslag till Intern kontrollplan 2022 men med
ytterligare justering enligt Wictorins (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens justerade förslag till Intern kontrollplan 2022.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-01-27 Intern kontrollplan 2022

Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan 2022

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-01-27

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14

Presentation HVON 2022-02-24 Intern kontrollplan 2022
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Bilaga 4

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Intern kontrollplan 2022
I förslaget till intern kontrollplan föreslås när det gäller förståelse för rutiner att granskning
ska ske genom slumpmässigt urval av stickprov på 15 av 40 boenden. Vi anser att det är av
väsentlig betydelse, och närmast en grundläggande förutsättning för en väl fungerande och
betryggande verksamhet att förståelsen för rutiner och riktlinjer är mycket god. Därför är det
rätt och riktigt att den interna kontrollplanen innefattar granskning av förståelsen för
förvaltnings- och avdelningsövergripande rutiner. Men att endast göra stickprov på 15 av 40
boenden finner vi otillräckligt för att få en tydlig bild av rutinförståelsen, av var eventuella
brister finns, av orsakerna till bristerna, och tillräckligt underlag för adekvata åtgärder.
Vi yrkade att granskningen av rutinförståelsen skall genomföras på samtliga boenden. Då vårt
yrkande ej bifölls reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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§

24

HVO-2022-308

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och
arbetsmiljön 2021

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 2021 handlar om hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det fungerar i verksamheterna.
Uppföljning av arbetsmiljön 2021 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 2021.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljön 2021.

Särskilda yttranden
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön 2021

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljö 2021

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön 2021
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktig vad gäller såväl riskbedömning som uppföljning
av åtgärder. Vi noterar att samtliga samverkansgrupper gör riskbedömningar men att det finns
förbättringspotential i uppföljningen. Vi förväntar oss att uppföljningen förbättras under 2022.
Ett avsnitt i dokumentet tar upp chefstätheten. Chefer i en kvinnodominerad verksamhet som
äldreomsorg har länge haft betydligt större antal underställda medarbetare än chefer i
mansdominerade verksamheter. Om en chef har för många underställda innebär detta sämre
förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap och ge erforderligt stöd till medarbetarna. Vi
anser att också detta kräver ökad uppmärksamhet under 2022.
Personalomsättningen var totalt i förvaltningen 11 %. Men som vi ofta påtalat är det flera
yrkesgrupper som har en orimligt hög personalomsättning, t ex sjuksköterskor, fysioterapeuter
och arbetsterapeuter, och också sektionschefer. Brister i arbetsmiljö och arbetsförhållanden
kan förorsaka orimligt hög personalomsättning. Orimligt hög personalomsättning medför
negativa konsekvenser för kvaliteten i vården och omsorgen om de äldre. Åtgärdsarbetet för
lägre personalomsättning måste intensifieras och ge bättre effekt framöver.
Vad gäller anmälda tillbud konstaterar vi att sociala orsaker kopplade till relationen chefmedarbetare som samarbetssvårigheter, konflikter och kränkningar har ökat kraftig från 109
år 2020 till 180 förra året. I dokumentet anges att en möjlig orsak till ökningen kan vara
pandemirelaterade påfrestningar. Vi ser det som viktigt att orsakerna till den kraftiga
ökningen verkligen analyseras och diskuteras. Goda tillitsfulla relationer på arbetsplatserna
mellan chefer och medarbetare är grundläggande för att det ska kunna bedrivas en
äldreomsorg av god kvalitet.
De anmälda arbetsskadorna har ökat med över 300 fler arbetsskador under förra året. Vi ser
det som allvarligt att arbetsolyckorna ökat så kraftigt, varav de allvarliga arbetsolyckorna från
71 till 101. Vi anser att arbetsmiljöarbetet måste intensifieras också vad gäller arbetsskador.
Det ska vara en trygg och säker arbetsmiljö i Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhet. Det ska inte vara över 1100 anmälda arbetsskador på ett år.
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Bilaga 5
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)

19

§

25

HVO-2021-294

Statistik kring anmälda hot och kränkningar mot
personal

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. I detta ärende gör
förvaltningen muntligen en analys av de anmälningar som kommit in under 2021.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avslutar tidigare uppdrag (HVON 2020-12-16,
§ 159) om månatlig statistik kring anmälda hot och kränkningar och ger istället
förvaltningen i uppdrag att från och med 2022 återkomma till nämnden med
statistik kring anmälda hot, våld och kränkningar varje kvartal samt med en årsvis
analys av dessa anmälningar.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att nämnden avslutar tidigare uppdrag om att förvaltningen ska
återkomma till nämnden månatligen med statistik för att från 2022 få kvartalsvis statistik
kring anmälda hot, våld och kränkningar samt en årlig analys av desamma.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig och beslutar att avsluta tidigare uppdrag (HVON
2020-12-16, § 159) om månatlig statistik kring anmälda hot och kränkningar och istället ge
förvaltningen i uppdrag att från och med 2022 återkomma till nämnden med statistik kring
anmälda hot, våld och kränkningar varje kvartal samt med en årsvis analys av dessa
anmälningar.

20

§

26

HVO-2022-799

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om
kompensation för kommunala tjänster där brukare
betalat avgift och som inte tillhandahållits på grund av
pandemin

Sammanfattning
Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enlig 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet,
som handlar om kompensation för kommunala tjänster där brukare betalat avgift och som
inte tillhandahållits på grund av pandemin, föreslår SD att:



uppdra hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen att kompensera brukare för de
kommunala tjänster som brukare betalat för genom avgifter men som förvaltningen
inte kunnat tillhandahålla på grund av covid-19-pandemin
tillskriva kommunfullmäktige för att få justerat kommunbidrag för att finansiera
denna kompensation.

Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i
ärendet.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en
faktagenomgång i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig i att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsunderlag

Nämndinitiativ

Protokollsutdrag hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-0214
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Motion av Anders Andersson (V) och Carin Gustavsson
(V) - Skapa en kommunhälsa

HVO-2021-5042
Sammanfattning
Anders Andersson (V) och Carin Gustavsson (V) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om att Malmö stad ska inrätta en kommunhälsa i egen regi och därmed
också sluta att upphandla företagshälsovård. Andersson (V) och Gustavsson (V) ser att en
kommunal företagshälsovård, en kommunhälsa, tar ett tydligare ansvar för medarbetarnas
hälsa och kan åtgärda de strukturella orsakerna bakom ohälsa.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att den upphandlade företagshälsovården är ett betydande stöd i stadens
arbete för en god arbetsmiljö.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om motion av Anders Andersson (V) och Carin Gustavsson (V) – Skapa en
kommunhälsa.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservationer
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 6.
Yrkanden
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner
förvaltningens förslag till yttrande och föreslår därmed kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Motion av Anders Andersson (V) och
Carin Gustavsson (V) - Skapa en kommunhälsa

Förvaltningens förslag till yttrande

Motion av Anders Andersson (V) och Carin Gustavsson (V) - Skapa en
kommunhälsa

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14
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Bilaga 6

Reservation angående punkt 11 ”Motion av Anders Andersson (V) och Carin Gustavsson
(V) - Skapa en kommunhälsa”
Vi reserverar oss mot att motionen inte fick majoritet. En egen kommunhälsa skulle varit
fördelaktigt såväl ekonomiskt som för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Malmö den 28 februari
Birgitta Ehlin
Madeleine Håkansson

24
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28

Revision av effektivisering av verksamheter i Malmö stad
år 2021

HVO-2021-5944
Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är en av de nämnder som har granskats i Malmö
stadsrevisions granskning av effektivisering i Malmö stads verksamheter.
Granskningsrapporten lämnar synpunkter på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens styrning
och uppföljning av effektiviseringsarbetet. Stadsrevisionen har sedan sammanfattat dessa
synpunkter i fyra rekommendationer. Rekommendationerna berör framför allt processen
för att identifiera effektiviseringsbehov, uppföljning och dokumentation av
effektiviseringsprojekt samt återrapportering av effektiviseringsarbetet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen lämnar i förslag till yttrande förslag på åtgärder
utifrån revisorernas rekommendationer.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om revision av effektivisering av verksamheter i Malmö stad.

Särskilda yttranden
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Revision av effektivisering

Förvaltningens förslag till yttrande

Granskning av effektivisering av verksamheter i Malmö stad år 2021

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Revision av effektivisering i verksamheter i Malmö stad år 2021
Revisionen har granskat effektiviseringsarbetet med syftet att bedöma om hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, m fl har tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering
av verksamheten. Revisionens bedömning är vad gäller t ex kartläggning av
effektiviseringspotential att ”Det saknas tydlighet när det gäller struktur, systematik,
långsiktighet och omfattning av effektiviseringsarbetet i kommunstyrelsens och nämndernas
verksamheter”. I sin sammanfattande bedömning konstaterar revisionen också bland annat att
”den systematiska uppföljningen och utvärderingen av åtgärder som syftar till effektivisering
behöver utvecklas”.
Vi i den borgerliga gruppen vill understryka revisionens slutsats att det finns utrymme för
förbättringar. Det är mycket viktigt för malmöbornas tilltro till stadens verksamheter att de
bedrivs effektivt med god resurshushållning. Ett bristfälligt effektiviseringsarbete innebär att
alla möjligheter att använda resurserna på bästa sätt inte tas tillvara, och det drabbar i vår
nämnds verksamhet ytterst vården och omsorgen om de äldre negativt. Därför vill vi
framhålla att är det angeläget att revisionens rekommendationer föranleder åtgärder som ger
resultat, d v s:





En ändamålsenlig övergripande process för identifiering och prioritering av verksamheternas effektiviseringsbehov,
Utvecklad utvärdering och uppföljning av genomförande, kostnader och effekter inom
ramen för projekt som syftar till effektivisering av verksamheten,
Utvecklad dokumentation av genomförd utvärdering och uppföljning inom ramen för
pågående och slutförda projekt,
Säkerställd tillräcklig återrapportering av effektiviseringsarbetet.

För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)

26

§

29

Revision av löneprocessen i Malmö stad år 2021

HVO-2021-5946
Sammanfattning
Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av löneprocessen i Malmö stad.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll kring löneprocessen. Den sammanvägda
bedömningen är att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte har en helt tillräcklig intern
kontroll kring löneprocessen. Stadsrevisionen bedömer också att hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden inte har en tillräckligt intern kontroll vad gäller lag och avtalskrav vid
hantering av anställningsavtal. Granskningen har presenterat ett antal rekommendationer
som främst handlar om att säkerställa samt tydliggöra att gällande rutiner och styrdokument
upprätthålls. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ombetts lämna ett yttrande på vilka
åtgärder som planeras med anledning av de bedömningar och rekommendationer som
redovisas i rapporten, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
yttrande.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om revisionen av löneprocessen.

Särskilda yttranden
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Granskning av löneprocessen i Malmö
stad år 2021

Förvaltningens förslag till yttrande

Granskning av löneprocessen

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14
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Bilaga 8

Särskilt yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Revision av löneprocessen i Malmö stad år 2021
Revisionen har granskat löneprocessen i Malmö stad. När det gäller Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden skriver revisionen bland annat att ”Förvaltningen har enligt egen analys
under en mätvecka de senaste åren legat på en relativt hög nivå (ca 20 %) av felaktigt eller
inte registrerad frånvaro”. Revisionen konstaterar att vår nämnd, i likhet med
grundskolenämnden, saknar specifika rutiner för uppföljning och kontroll av frånvaro samt
dokumentation av denna. Vidare noteras att antalet oattesterade poster inför lönekörning ökat
väsentligt under perioden juli-oktober 2021 och att bristerna tar ”väsentliga” resurser i
anspråk och påverkar löneskulden. Stängningsdagen i oktober hade 155 chefer hela 941
oattesterade poster. Trots påminnelse kvarstod 658 poster vid dagens slut. Detta är
anmärkningsvärt.
Den sammanfattande bedömningen revisionen gör av vår nämnd är att nämnden inte har en
helt tillräcklig intern kontroll kring löneprocessen.
Vi vill framhålla ändamålsenliga och väl fungerande rutiners betydelse för en effektiv
verksamhetsadministration. Vi förutsätter att revisionens rekommendationer gällande brister i
löneprocess och frånvarohantering följs så att åtgärder vidtas och resulterar i:
-

Frånvaro anmäls, dokumenteras, registreras och följs upp i tillräcklig omfattning.
Tydliggjord ansvarsfördelning mellan chef, frånvarorapportör och anställd vad gäller
registrering och uppföljning av frånvaro.
Tillräckliga utbildningsinsatser för anställda och chefer i syfte att minska antalet oregistrerade och oattesterade poster.
Upprättande och arkivering av anställningsavtal enligt ”Arkivhandbok för Malmö
stad”.

För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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HVO-2022-110

Samråd om detaljplan för fastigheterna Hyllie 165:61 m.fl
i Malmö (Dp 5708)

Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått detaljplan för fastigheten Hyllie 165:61 med
flera i norra Holmastan för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation
med blandad halvöppen struktur för att integrera Holma med omgivande områden. Holma
kan idag uppfattas som separerat från resten av staden, främst på grund av en storskalig
trafikapparat. Därför föreslår detaljplanen en ombyggnation av Pildammsvägen, så den får
mer karaktären av en stadsgata än en infartsled. För att bidra till detta föreslås också tre nya
kvarter utmed Pildammsvägen, där bland annat centrumverksamhet ska kunna inrymmas i
bottenplan. I övrigt ska detaljplanen möjliggöra flerbostadshus, vård (inte sjukhus eller
fängelse), parkeringshus och fördröjningsmagasin. Detaljplanen omfattar även en del av
Ärtholmsvägen där planförslaget möjliggör för ett nytt kvarter och bitvis ny cykelväg. Gångoch cykeltunneln under Ärtholmsvägen avses dock läggas igen och att en koppling för
gående och cyklister över Ärtholmsvägen sker i plan.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förslagen i detaljplanen,
men saknar genomgående äldres perspektiv och hade önskat en mer utvecklad diskussion
om tillgänglighetsanpassning.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Reservationer
Kay Wictorin (C), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Christina Gröhn (M)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Yrkanden
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att detaljplanen ska
avslås med hänvisning till att äldrepersepektivet saknas i detaljplanen.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att
detaljplanen ska avslås med hänvisning till Sverigedemokraternas reservation i
stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att detaljplanen ska avslås.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner
förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Detaljplan Hyllie 165:61 m.fl

Förvaltningens förslag till yttrande

Planbeskrivning

Plankarta

Stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10 reservationer (C), (M), (SD) och (MP)

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-02-14
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Bilaga 9

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2022-02-24
Ärende: Samråd om detaljplan för fastigheterna Hyllie 165:61 m. fl. i Malmö (Dp 5708)
I nämndens yttrande påtalas att nämnden ”se det som en stor brist att äldre som grupp inte alls
omnämns i detaljplanen, särskilt då planläggningen motiveras med behovet av fler bostäder”.
Nämnden hänvisar i yttrandet till den betydande ökningen av äldre framöver och att
kommunfullmäktige i ”Strategi för äldres boende 2018-2022” identifierat
bostadsförsörjningen för äldre som ett av de viktigaste områdena för att klara den kommande
ökningen av antalet äldre i stadens befolkning. Vi vill framhålla att åldersgruppen 80 eller
äldre beräknas öka med så mycket som ca 30 % den närmaste tioårsperioden, och gruppen 6579 med ca 16 %. Som påtalas i yttrandet är äldreperspektivet därför högst relevant och
behöver inkluderas i samtliga detaljplaner.
Vi har under mandatperioden ofta lyft fram bristen på äldreperspektiv i detaljplaner som
nämnden yttrat sig över. Avsaknaden av äldreperspektiv eller att äldrefrågorna berörs endast
summariskt i detaljplanerna innebär att det i planarbetet inte getts utrymme för en
genomlysning av vad som behövs för att säkerställa att en ny plan också bidrar till att Malmö
kan utvecklas som en äldrevänlig stad. Av nämndens yttrande framgår att
tillgänglighetsfrågorna vad gäller äldres boende borde fått större utrymme i detaljplanen. . Om
samtliga bostäder och deras närmiljö tillgänglighetsanpassas i olika avseenden blir det möjligt
för människor att bo kvar i sin bostad även om de som äldre fått ett förändrat behov eller
nedsatt funktion. Om en plan utformas med ett medvetet äldreperspektiv så blir lösningarna
bra inte bara för äldre utan för alla, t ex genom att bostäder kan användas av alla oavsett
behov.
Sammantaget är innehållet i yttrandet sådant att slutsatsen borde vara att nämnden inte kan
ställa sig bakom planen då den genomgående saknar äldres perspektiv och ett mer utvecklat
innehåll gällande tillgänglighetsanpassning. Men en majoritet i nämnden ställde sig likväl i
huvudsak bakom detaljplanen.
Då planen genomgående saknar äldreperspektiv yrkade vi att nämnden i sitt yttrande inte ska
ställa sig bakom planen och att detaljplanen ska avslås. Då vårt yrkande inte bifölls reserverar
vi oss till förmån för vårt yrkande.
För den borgerliga gruppen:
Kay Wictorin (C) Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)

Med instämmande från
Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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HVO-2022-369

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under
perioden 2022-01-20 - 2022-02-16

Sammanfattning
Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2022-01-20 – 2022-02-16 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
2022-01-20 – 2022-02-16.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HVON 2022-02-24 Inkomna, utgående och upprättade
skrivelser 2022-01-20-2022-02-16

Uppföljning av handlingsplan om att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden, HVO-2022-368

Rapport om engångsartiklar av plast för år 2021, HVO-2022-341

Centrala pensionärsrådets protokoll 2021-12-19, HVO-2021-1310

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens aktiviteter 2021 som bidrar till målen i
Malmö stads Miljöprogram 2021-2030, HVO-2022-328

Begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen, enhet
Katrinetorp hemtjänst, sektion Nydala (samma formuleringar i samtliga
sektioner), HVO-2022-485

Protokoll extra förvaltningsråd 2022-01-20

Protokoll extra förvaltningsråd 2022-01-25

Protokoll förvaltningsrådet 2022-02-16

32

§

32

HVO-2022-370

Redovisning av delegerade beslut under perioden 202201-20 - 2022-02-16

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 2022-01-20 - 2022-02-16.
Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut
under perioden 2022-01-20 - 2022-02-16.
Beslutsunderlag
•
Redovisning av delegerade beslut 2022-01-20 - 2022-02-16
•
Delegerade biståndsbeslut januari 2022
•
Sammanställning av tillsatta tjänster 2021-02-01 - 2021-12-31
•
Delegationsbeslut om missförhållande enligt lex Sarah,
ordinärt boende S:t Knut, HVO-2021-5823
•
Borttagen på grund av sekretess

33

§

33

HVO-2022-958

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet om att utreda
biståndsbedömt trygghetsboende

Sammanfattning
Vänsterpartiet (V) har med rätt enlig 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som
handlar om att utreda biståndsbedömt trygghetsboende, föreslår V att:


hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda biståndsbedömt
trygghetsboende och att besvara ett antal frågor kring bland annat ekonomiska
konsekvenser, omvärldsbevakning och möjligheten att skjuta behov av särskilt
boende framåt.

Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i
ärendet.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en
faktagenomgång i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig i att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsunderlag

Nämndinitiativ

34

§

34

HVO-2022-960

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet om att utreda fria
arbetsskor för vård- och omsorgspersonal

Sammanfattning
Vänsterpartiet (V) har med rätt enlig 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som
handlar om att utreda fria arbetsskor, föreslår V att:


hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur fria arbetsskor
till vård- och omsorgspersonal kan införas.

Beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i
ärendet.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma vid nämndens möte i mars 2022 med en
faktagenomgång i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig i att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid
nämndens möte i mars 2022 med en faktagenomgång i ärendet.
Beslutsunderlag

Nämndinitiativ

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-24
Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-04
Datum då anslaget tas ned: 2022-03-26
Förvaringsplats för protokollet: Kungsgatan 13
Intygas av: Tilde Tibblin

