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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-09 kl. 13:00-14:50

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatonsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mariya Trusova (IT konsult, ATEA)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§312
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§

312

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

STK-2019-1487
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att en kontinuitetsbonus ska
införas inom hemtjänsten. Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden att utreda införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten.
Motionärerna skriver i motionen att många äldre upplever stor personalomsättning inom
hemtjänsten som otryggt, och att hemtjänsten har svårt att få ihop bemanningen med
varierande omsorgsbehov. Att det är färre som kommer och går i brukarens hem ökar
tryggheten och förhoppningsvis nöjdheten. De verksamheter inom hemtjänsten som lyckas
väl med kontinuiteten ska genom en kontinuitetsbonus uppmuntras ekonomiskt.
Att brukare känner sig trygga och nöjda med de insatser de får av vård- och
omsorgsverksamheten är viktigt, och bidrar även till brukarnas livskvalitet. Att brukare och
deras anhöriga är trygga i att rätt insatser utförs på rätt sätt och i rätt tid är grundläggande. Att
ha uppdaterade biståndsbeslut och genomförandeplaner, samt en personalplanering som
möjliggör största möjliga kontinuitet bidrar till detta.
Brukarnas behov kan variera mellan enstaka insatser någon dag i veckan, till omfattande
insatser dygnet runt under veckans alla dagar. Behoven av insatser kan också förändras mer
eller mindre snabbt. Att ta fram underlag för vilken kontinuitet som ska kunna berättiga till
en kontinuitetsbonus behöver göras på individnivå, utifrån vilken omfattning av insatser som
varje brukare behöver. Att fastställa vilka avvikelser som kan accepteras, och vilka orsaker
som kan vara tillräckliga skäl, kräver uppföljning på individnivå för samtliga brukare som inte
ligger inom den accepterade kontinuitetsnivån. Avvikelser behöver analyseras, för att till
exempel säkerställa att avvikelserna inte beror på faktorer som inte personalplaneringen
förfogar över.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motionen
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande.
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Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande
om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 29.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200831 §526 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att införa kontinuitetsbonus inom hemtjänsten
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus
inom hemtjänsten
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200131 § 7 med Reservation (M+C)
och (V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1487

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus inom
hemtjänsten
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt hälsa- vård- och omsorgsnämnden att
utreda införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten. Sverigedemokraterna anser att
kontinuitet inom hemtjänsten är uppskattad av brukarna och ökar hemtjänstens kvalitet.

Enligt hälsa- vård- och omsorgsnämndens yttrande arbetar nämnden löpande med att ha god
kontinuitet i verksamheten. Däremot skriver nämnden i sitt yttrande att det inte går att fastställa att
ett uppnått målvärde om god personalkontinuitet indikerar en kvalitetsförbättring för den enskilda
individen. Yttrandet är motsägelsefullt.

Det är uppenbart att en högre personalomsättning generellt skapar otrygghet för målgruppen och att
personalkontinuitet generellt ökar kvaliteten på verksamheten.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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