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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag
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Ewa Langerbeck (C) ersätter Roger Parmstrand (M)
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Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Shatila Salami (S)
Amjad Khan (S)
Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
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Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet)
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Justeringen
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Protokollet omfattar

§126

3

§

126

Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre

HVO-2019-2992
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om trygg äldreomsorg för Malmös äldre genom att medarbetare och praktikanter
inom äldreomsorg ska lämna utdrag ur belastningsregistret innan anställning/praktik. (SD)
och Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som
söker anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen.
 att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente så att personer som är
brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen inte får anställning eller praktik inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens hållning är att begära utdrag ur belastningsregistret
när relevant lagstöd finns. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med anledning av att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redan behandlat frågan
och beslutat att avvakta tydligt lagstöd.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 9.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att
bifalla motionen.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande och därmed att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars
Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för Malmös äldre
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
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Bilaga 9

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 08. HVO-2019-2992
Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
Återigen tvingas vi Sverigedemokrater konstatera att nämnden inte vågar agera när det
gäller frågan om att skydda våra äldre från brott. Vi anser frågan ytterst viktig ur alla
aspekter och vi menar att det inte går att vänta till 2021 då ett eventuellt lagförslag skulle
kunna bli verklighet. Verkligheten finns här och nu.
Andra förvaltningar, t.ex. Förskoleförvaltningen, har inga problem med att begära att den
personal som söker anställning också visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Varför har Hälsa- Vård- och Omsorgsförvaltningen i just Malmö problem med att införa
rutinerna?
För varje dag vi väntar med att agera utsätter vi våra klienter för faror.
Ordspråket ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål” är i högsta grad
relevant. Man föds inte till brottsling men tillfället gör tjuven och genom att lämna in ett
dokument att man inte är belastad med kriminella saker, ökar vi möjligheten för våra
klienter att få säkrare levnadsvillkor samtidigt som vi gör det svårare för dem som har
kriminella avsikter.
Att bekämpa kriminalitet är ett jobb på många fronter och ju längre man väntar med
motåtgärder ju större är risken att brottsligheten utvecklas än mer än den redan är.
SD anser att vi måste agera nu.
Då vårt yrkande om bifall för motionen inte vann nämndens gehör, reserverar vi oss mot
beslutet.
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)

