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Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre
på ungdomsbesök
GRF-2019-31131
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Malmö. I den föreslår Roslund och Rahm att kommunfullmäktige beslutar att ge
grundskolenämnden i uppgift att:
1. 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.
2. Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.
Grundskoleförvaltningen har tidigare gjort försök med en liknande typ av anställning eller
inbjudan till ideellt arbete som tas upp i remissen. Det har visat sig vara ett ganska komplext
förfarande i vilket flera frågeställningar väcks.
Grundskoleförvaltningen anser att de tänkta vinsterna med ett system med klassmorfar/mormor har positiva inslag, men att det administrativa merarbete som uppstår och de fackliga
invändningarna och farhågorna är sammantaget så stora att ett införande skulle medföra mer
negativa konsekvenser än positiva.
Grundskolenförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats
besvarad, att avslå motionens andra att-sats.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och skickar
det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
- att anse motionens första att-sats besvarad.
- Att avslå motionens andra att-sats.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) angående äldre på ungdomsbesök

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14
Grundskolenämnden 2020-02-25
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Malmö. I den föreslår Roslund och Rahm att kommunfullmäktige beslutar att ge
Grundskolenämnden i uppgift att:
1. 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.
2. Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.
Grundskoleförvaltningen har tidigare gjort försök med en liknande typ av anställningar eller
inbjudan till ideellt arbete som tas upp i remissen. Det har då visat sig vara ett ganska komplext
förfarande i vilket flera frågeställningar väcks.
Personal ska visa registerutdrag. Det måste även pensionärer som med en viss regelbundenhet
ska finnas i skolans lokaler och umgås med eleverna. Registerutdrag hos polisen ska göras vid en
anställning och pensionärerna erbjuds inte anställning. Detta kan skapa oro och ge ett visst
motstånd hos de berörda. All vår anställda personal är försäkrad av arbetsgivaren vid eventuella
olyckor eller andra incidenter. Icke anställda är oförsäkrade (förutom eleverna). Inrättas en
regelbunden verksamhet där pensionärer vistas och arbetar i skolorna måste försäkringsfrågan
lösas centralt och Malmö stads försäkringsåtagande stärkas.
Grundskoleförvaltningen har ett antal elever med skyddade identiteter i våra skolor. Dessa
skyddas av stränga rutiner kring hantering av deras personuppgifter samt av den anställda
personalens tjänsteskyldigheter och tystnadsplikt. Icke anställd personal som regelbundet vistas i
lokalerna omfattas inte av tjänsteskyldigheterna varför tystnadsplikten inte kan hävdas generellt
utan måste hanteras individuellt.
Vid tidigare tillfällen då försök med klassmormor/-morfar har prövats har det väckta starka
reaktioner i de fackliga organisationerna som organiserar elevassistenter, skolvärdar,
fritidspersonal och liknande tjänster. Uppgifterna, och förväntan på pensionärerna, upplevs av
de fackliga organisationerna inkräkta på deras avtalsområde och kan därför komma att
konkurrera ut reguljära anställningar som ersätts med frivilligarbetande pensionärer utan kostnad
för arbetsgivaren. I en eventuellt förestående lågkonjunktur kan detta uppfattas som extra
känsligt.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer grundskoleförvaltningen att anse motionens första att-
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sats bör anses besvarad, samt att motionens andra att-sats bör avslås.
Ansvariga

Anders Malmquist Förvaltningschef

