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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-20 kl. 09:00-12:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Martin Christian Hjort (S) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Engqvist Ridell (MP)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-08-29

Protokollet omfattar

§97

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Tilde Tibblin
Ordförande

...........................................

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

...........................................

John Roslund

…………………………………

2

§

97

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilt boende Celsiusgatan

HVO-2019-781
Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld inspektion vid det
särskilda boendet Celsiusgatan. Tillsynens fokus var i huvudsak tvångs-, skydds- och
begränsningsåtgärder samt dokumentationsgranskning. I sitt beslut konstaterar IVO ett antal
brister och begär därför att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar sin inställning till de
konstaterade bristerna. I redovisningen ska framkomma vilka åtgärder som har vidtagits eller
som planerar att vidtas och om när åtgärden har genomförts eller kommer att genomföras
samt vem som ansvarar.
På grund av att begäran om yttrande från IVO inkom den 29 juli, och förvaltningen därmed
haft kort om tid att skriva förslag till yttrande, kommer detta att publiceras så snart som
möjligt.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilda boendet Celsiusgatan.
Reservationer

John Roslund (M) reserverar sig mot beslutet i den del som rör avslag på Roslunds (M)
yrkande om kompetens.
Yrkanden

Roslund (M) yrkar att ärendet ska behandlas av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i sin
helhet.
John Roslund (M) yrkar att skyndsamt se till att vår personal har den språkliga kompetens
som den anställdas position kräver samt lika skyndsamt se till att våra särskilda boenden för
personer med demenssjukdom har den kompetens som krävs.
Ordförande Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) andra yrkande om kompetens.
Beslutsgång

Ordförande finner att arbetsutskottet är överens om att ärendet inte avgörs av arbetsutskottet
utan behandlas av nämnden den 29 augusti 2019 och att förvaltningens förslag till yttrande
därmed överlämnas till nämnden för beslut.
Ordförande finner att det i övrigt finns två förslag till beslut: bifall till Roslunds (M) yrkande
om kompetens och avslag till Roslunds (M) yrkande om kompetens. Ordförande ställer
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förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå Roslunds yrkande (M)
om kompetens.
Beslutsunderlag





Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande
Åtgärdsplan

