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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-03-16 kl 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2022-03-23

Protokollet omfattar

§88

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

2

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (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)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (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)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterarer)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdaldena Bondeson (Sektionschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Johanna Juhlin (HR-Direktör)
Claes Ramel (Finanschef)
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§
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STK-20211733

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport
4 - Demokratifrågor för årsrika

Sammanfattning
Rapport 4- Demokratifrågor för årsrika är en sammanfattning av Forum för demokrati och
mänskliga rättigheters arbete under hösten 2021. Forumet har haft fokus på att föra samtal
med årsrika personer vid mötesplatser för seniorer. Det primära syftet var att identifiera
och synliggöra områden där kommunen kan öka sin förståelse och utveckla fortsatt arbete.
Inför höstens möten ordnades förmöte med organisationer som företräder årsrika såsom
PRO samorganisation, SPF Seniorernas Samorganisation, Malmö Anhörigförening (MAF)
och Finska seniorer. Förmötet gav politikerna i Forumet ramar och exempel på
sakområden som berör årsrika såsom definitioner, lagrum eller rekommendationer.
Forumet har haft som mål att ta del av hur årsrika malmöbor upplevt eller upplever sin
situation och hur de ser på kommunens roll. Med andra ord vad kan förtroendevalda ta
med sig ifrån dialogmötena.
Det fanns utmaningar inför varje dialogmöte avseende pandemisrestriktioner. Med hjälp av
och i samverkan med personal från förvaltningen Hälsa, - vård- och omsorg (HVOF),
avdelning för hälsa och förebyggande, ordnades möteslokaler i olika delar av Malmö.
Forumet hade önskemål att besöka mötesplatser med olika förutsättningar såsom dess
geografiska placering, målgrupper av besökare och andra eventuella utmaningar. De
besökta mötesplatserna är: Träffpunkten, Lyckan och Ignis. I samtalen har det framkommit
flera gemensamma beröringspunkter såsom:
Känslan av trygghet och otrygghet.
Behov av delaktighet och tillgänglighet.
Behov av utbildning och kunskap om årsrikas situation och behov.
Krav på samordning och kontinuitet från kommun och region.
Stöd till årsrika i vardagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika, från Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika till berörda
nämnder att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
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Beslutet skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220228 §108
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220228 Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika
•
Rapport 4 Demokratifrågor för årsrika

Bilaga 6
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2022-03-16
Ärende 16. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 4 Demokratifrågor för årsrika
Moderaterna och Centerpartiet är kritiska till urvalsarbetet som uppenbarligen ligger till grund för
forumets dialog med äldre.
Inte minst har äldre utrikes födda varit kraftigt underrepresenterade vilket riskerar att ge en oriktig
lägesbild.
En stad som Malmö som är präglad av stor mångfald med invånare från praktiskt taget hela världen
behöver säkerställa en adekvat representation när Malmöborna ska ges möjlighet att komma till tals,
inte minst i ett forum som gör anspråk på att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Josefin Anselmsson Borg (M)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1733

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 4 – Demokratifrågor för årsrika
I rapporten kommer det fram många intressanta uppgifter som vi hoppas att styret kommer beakta
framöver. Bland annat menar deltagarna från de seniora organisationerna att många äldre är positiva
till de ordningsvakter som rör sig i centrum. Det beror inte enbart på trygghetskänslan utan även det
bemötande och service som ordningsvakterna ger allmänheten under sina arbetspass.
Sverigedemokraterna har föreslagit att kommunen ska anlita fler ordningsvakter.

Äldre som träffat forumet har beskrivit:
-

Den ständiga upplevelsen av att det kommer ny hemtjänstpersonal och att det råder stor
okunskap om hur äldre kroppar fungerar eller hur äldre kroppar försämras.

-

Personal som ständigt upplevs som pressade på grund av schemaläggning.

-

Upplevelsen av personal som verkar sakna stolthet för vårdyrket och ansvarskänsla för
uppgifter. De inser inte vem de är till för.

-

Språkförbistring då flertal av vårdanställda behöver förbättra sina svenskkunskaper.

Sverigedemokraterna menar att det finns mycket här för hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen att
arbeta med och förvaltningen bör ta till sig denna kritik.

I rapporten kan man läsa att de äldre som träffat forumet menar att man från politiskt håll inte insett
organisationernas och mötesplatsernas betydelse för äldre. Mer förståelse och stöd till
organisationer och mötesplatser har eftersökts. Sverigedemokraterna kan endast hålla med.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna har i sina budgetreservationer föreslagit att fritidsnämnden ska planera
inrättandet av fler mötesplatser för äldre och öka anslagen till stadens pensionärsorganisationer.

Sverigedemokraterna hoppas att denna rapport till skillnad från andra rapporter från Forumet för
demokrati och mänskliga rättigheter faktiskt används i verksamheten och resulterar i konkreta
förslag. Sverigedemokraterna har deltagit i forumets arbete med förhoppningen om att möten
mellan politiker och malmöbor ska leda till någon form av positiv förändring. Hittills har rapporterna
helt och hållet negligerats av nämnderna, vilket är beklagligt.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2022-03-16
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