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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

HVO-2019-5802
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Malmö. I den föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att ge hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten,
med syfte att minska antalet hemtjänstpersonal som besöker den äldre i dennes hem.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar löpande med att ha en god kontinuitet i vården
och omsorgen om nämndens målgrupp. En god personalkontinuitet bör vara kopplad till den
enskildes behov av vård och omsorg. Den enskildes behov kan öka och minska över tid.
Eftersom behov varierar på individnivå, och därmed även på gruppnivå går det inte att
översätta den enskildes behov till ett generellt mått giltigt för alla brukare. Det gör det osäkert
att ta fram ett målvärde om god personalkontinuitet som indikerar en kvalitetsförbättring för
den enskilda individen. Därutöver har Malmö stad en högre personalkontinuitet än
riksgenomsnittet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontinuitetsbonus i
hemtjänsten.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer
John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt
Roslunds (M) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer
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förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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