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Yttrande
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Lugna gatan 82
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Till

FSKF-2019-22142

Kommunfullmäktige

Förslag till yttrande över Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om äldre på ungdomsbesök STK-2019-1482
föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till samarbeten för generationsöverskridande
möten mellan barn och äldre, och det finns framgångsrika samarbeten redan idag som är
anpassade både utifrån förskoleverksamheten och de äldres enskilda behov. Förskolenämden
bedömer dock att målgruppen för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens uppdrag inte är
aktuella för rekrytering till förskolan. Förskolenämnden föreslår därför kommunfullmäktige
att avslå motionens första yrkande.
Förskolenämnden väljer att inte yttra sig över det andra yrkandet då det inte ligger inom
ramen för förskolenämndens ansvarsområde.
Yttrande

Övergripande
Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till samarbeten för generationsöverskridande
möten mellan barn och äldre. Det finns redan idag samarbete mellan förskolan och
äldreomsorgen i Malmö. Under hösten 2019 har möten skett mellan personer boende på
särskilt boende och barn på förskolan som även erhållit Malmö stads utmärkelse Årets
samarbete. I detta har även kulturnämnden och Malmös kulturstrategi haft en viktig roll.
Nämndens synpunkter på motionärernas yrkanden följer nedan.
Yrkande ett: Hälsa, vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera
kommunikationen med förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna
lösningar där de äldre kan vara en del i skolan.
Motionens första yrkande riktar sig direkt till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, och
indirekt till förskolenämnden. Förskolenämnden tolkar dock förslaget i motionen som att
pensionärer i högre utsträckning bör kunna utgöra en resurs i förskolan.
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För att skapa trygga förhållanden för både den som ska vara en resurs och för verksamheten
i sig krävs ett anställningsförfarande. Det gäller exempelvis försäkringsfrågor, säkerhetsfrågor
som utdrag ur belastningsregister och sekretessfrågor.
Gällande de som redan arbetar i verksamheten ser förskolenämnden positivt på att
medarbetere vill arbeta länge i verksamheten. Förändringen i regelverket gällande LAS
möjliggör för medarbetare att arbeta längre. Fortsatt kommer redan pensionerade pedagoger
genom timanställning i systemet vikariebanken kunna arbeta i våra verksamheter enligt
önskad sysselsättningsgrad.
Fokus i denna motion är dock målgruppen för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Så som
den nämnden beskriver sin målgrupp är det personer som har behov av stöd och hjälp på
grund av sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Det är en grupp där många är i stora
behov utav stöd. Utifrån detta är förskolenämndens bedömning att dessa individer inte utgör
en grund för förskolans kompetensförsörjning. Det är istället mer passande med den typ av
samarbete kring generationsöverskridande möten som redan pågår.
Förskolenämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionens första yrkande.
Yrkande två: att undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att
äta på våra skolor
Gällande förslaget om att äldre ska äta i skolornas matsalar, bedömer förskolenämnden att
grundskolenämnden, servicenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttranden
bör ligga till grund för bedömningen av yrkandet. Detta eftersom dessa nämnder har
ansvaret för målgrupperna, verksamheterna och lokalerna som just detta yrkande berör.
Förskolenämnden väljer därför att inte yttra sig över motionens andra yrkande.
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