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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-19 kl. 09:00-12:10

Plats

Kungsg. 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Ilvars Hansson (SD) (Deltagande på distans)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Eva Hallén (SD) ersätter Michael Hård af Segerstad (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) (Deltagande på distans)
Eva Lindholm (L) (Deltagande på distans)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna; Deltagande på
distans)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet; Deltagande på
distans)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på
distans)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
fallpreventionscenter

HVO-2020-95
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om fallpreventionscenter. Motionärerna skriver att fallskador är en orsak till stort lidande för
våra äldre. Motionärerna föreslår att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag att
utreda möjligheten att starta ett gemensamt fallpreventionscenter med Region Skåne.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som framförs i yttrandet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om fallpreventionscenter.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet.
Kay Wictorin (C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 5.

Yrkanden
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: att godkänna förvaltningens förslag till
yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och att avslå
förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-05-11
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Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om fallpreventionscenter
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om fallpreventionscenter

Bilaga 55

Särskilt yttrande avseende ärende 8 på Hälso-, vård- och omsorgsnämndens
möte 2020-05-19, ”Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
fallpreventionscenter”.

Motionen berör fallolyckor som är ett folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser för
såväl enskilda som samhället. Fallrisken ökar med stigande ålder och fall är en av de
vanligaste dödsorsakerna för äldre.
Det finns flera orsaker till fallolyckor, men merparten av olyckorna sker i hemmiljö. Mycket
av det fallpreventiva arbetet för äldre har därför fokus på hemmiljön och att träffa äldre
människor i hemmet. Bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel och anpassad
rådgivning av olika slag är insatser i en effektiv fallprevention.
Ansvarsmässigt ligger en del av ansvaret för fallprevention på kommunen och en del på
regionen. Regionen ska t ex svara för medicinering och träning och kommunen för t ex
hjälpmedelsförskrivning. Gränsdragningen ur ansvarssynpunkt kommer förhoppningsvis att
bli tydligare med en ny äldreomsorgslag. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har ett mer
begränsat ansvarsområde än regionen som har ett brett befolkningsansvar.
Det är bra att motionen tar upp betydelsen av fallprevention. Men fallpreventionscenter
torde vara mer ändamålsenliga i länder som inte har något organiserat eller uppbyggt
fallpreventionsarbete. I stället för att bygga upp nya fallpreventionscenter anser vi att det
ger bättre fallpreventiv effekt att, med fortsatt fokus på insatser i hemmiljön och
uppsökande hembesök, vidareutveckla det fallpreventiva arbete och den samverkan som
byggts upp och redan bedrivs.

Kay Wictorin (C)

Med instämmande av:
Ewa Langerbeck (C)

