1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-21 kl. 09:00-10:50

Plats

Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Eva Lindholm (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Sonja Jernström (M)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-01-31

Protokollet omfattar

§8

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Tilde Tibblin
Ordförande

...........................................

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

...........................................

John Roslund

…………………………………

2

§

8

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng

HVO-2019-4595
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om införandet av en äldreomsorgspeng. Motionärerna skriver att äldre
människor har olika behov och önskemål och menar att med en modell för hur hemtjänsten
ska se ut är det omöjligt att tillgodose allas behov. Tegnhammar (M) och Roslund (M)
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att utreda
möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng i Malmö stad. Med
äldreomsorgspeng bedöms den enskilde själv få styra vilka typer av insatser den får hjälp med
och vem som ska utföra dessa.
I motionen framgår inte tydligt vilka insatser inom äldreomsorg som avses falla inom
systemet för äldreomsorgspeng. Eftersom hemtjänst är den enda insats som omnämns i
motionen gör förvaltningen tolkningen att äldreomsorgspeng rör hemtjänstinsatser i ordinärt
boende. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som går igenom på vilket sätt
den enskilde idag kan påverka sina hemtjänstinsatser.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med vad som framförs i yttrandet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer
John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt
Roslunds (M) förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till
yttrande.
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