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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-29 kl. 08:30-16:30

Plats

Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Eva Lindholm (L) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Lisbeth Moberg (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Sonja Jernström (M) ersätter John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Christina Gröhn (M) ersätter Roger Parmstrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Madeleine Håkansson (V)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Pia Kanold (Nämndsekreterare)
Åsa Ollerstam Lundh (Avdelningschef ordinärt boende)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)

Utses att justera

Ragnhild Ståleker

Justeringen

2019-08-29

Protokollet omfattar

§105

Underskrifter

Sekreterare

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

Pia Kanold
Ordförande

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

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

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

Ragnhild Ståleker

…………………………………
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Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilt boende Celsiusgatan
22

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.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av särskilda boendet Celsiusgatan med
följande ändringar:
Tredje meningen i yttrandet under rubriken Personalens kompetens formuleras: Detta då
förvaltningen sett att traditionella utbildningar som kompletteras med bredvidgång
och handledning i verksamheten är det bästa sättet att lära och ta till sig kunskap och
ger större behållning och bättre kvalitet för brukarna.
Följande mening läggs också till i yttrandet under rubriken Personalens kompetens: Det är
ett pågående utvecklingsarbete på samtliga särskilda boenden att kartlägga
kompetensutvecklingsbehovet och att upprätta en plan för kompetensutveckling.
I åtgärdsplanen läggs det också under andra och tredje punkten till att åtgärderna ska
ske omgående.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1.
Yrkanden

Ragnhild Ståleker (M) och Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande
med följande ändringar:
Tredje meningen i yttrandet under rubriken Personalens kompetens formuleras: Detta då
förvaltningen sett att traditionella utbildningar som kompletteras med bredvidgång och
handledning i verksamheten är det bästa sättet att lära och ta till sig kunskap och ger större
behållning och bättre kvalitet för brukarna.
Följande mening läggs också till i yttrandet under rubriken Personalens kompetens: Det är ett
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pågående utvecklingsarbete på samtliga särskilda boenden att kartlägga
kompetensutvecklingsbehovet och att upprätta en plan för kompetensutveckling.
I åtgärdsplanen läggs det också under andra och tredje punkten till att åtgärderna ska ske
omgående.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Stålekers (M) och Rubins
(S) ändringsyrkande och Hård af Segerstads (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla Stålekers (M) och Rubins
(S) ändringsyrkande.
Beslutet skickas till

Inspektionen för vård och omsorg
Beslutsunderlag






Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande
Åtgärdsplan
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-08-20
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Bilaga 1

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-08-29
Ärende 07. HVO-2019-781
Inspektion för vård och omsorgs tillsyn av särskilt boende Celsiusgatan 22
Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.
Förslaget är formulerat på ett sätt som närmast kan beskrivas som en halvursäkt till varför
det ser ut som det gör på vårt boende.
Listan på brister är lång och vissa saker häpnar man över, som hur nödutgångar tejpats
igen.
Det är brister i det mesta och det är allvarliga brister. Dokumentationen fungerar inte trots
att det varit tre utbildningstillfällen, kanske borde man istället se över själva utbildningen.
Att bemanningen varit för låg på natten det har varit ett faktum för alla som arbetar där.
Personalens kompetens beskrivs som att den bäst tillhandahålls av personer som inte gått
en traditionell utbildning, utan bästa sättet att utbilda personal med bredvidgång och
handledning. Om detta fram tills nu varit sättet att rekrytera personal så borde man med
detta resultat definitivt tänka om.
Att behärska det svenska språket beskrivs i yttrandet som ”och det kan vara svårt med det
svenska språket.” Antingen så behärskar man det svenska språket för sitt arbete eller så
har man inte det arbetet.
Förvaltningens lösning på detta är att anställa personer som inte behärskar språket utan
att istället erbjuda språkutbildning efter att de har anställts.
Det fanns fler brister än de som vi tagit upp här enligt IVO.
Tyvärr så fick vårt yrkande inte gehör och vi reserverar oss mot beslutet.
.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)

