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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att ett utbyte över generationsgränserna är
värdeskapande. Nämndens målgrupp är dock primärt personer som har behov av stöd och
hjälp på grund av sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden anser därför att
målgruppens behov av stöd och hjälp beskriver svårigheter med att på egen hand förflytta
sig till och att kunna vistas och delta i Malmö stads skolor. Dessutom anses målgruppen
eventuellt gå miste om det stöd som de blivit beviljade. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till att förslaget inte anses bidra till en kvalitetsförbättring för merparten av de
individer som utgör nämndens målgrupp.
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden instämmer med John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om värdet med utbyte över generationsgränserna. Nämndens synpunkter på motionärernas
förslag till beslut följer nedan.
Motionärerna föreslår att pensionärer ska vistas och delta i Malmö stads skolor. Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden har inga invändningar mot att pensionärer generellt vistas i skolan,
men anser att det finns vissa svårigheter när det gäller nämndens målgrupp. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens målgrupp är primärt personer som har behov av stöd och hjälp på grund
av sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Målgruppens behov varierar inom gruppen
och behoven varierar även över tid hos en och samma individ. Cirka 70 procent av dem som
har insatser från hemtjänsten har även insatser från den kommunala hälso- och sjukvården.
Det vittnar om att målgruppen har stora behov av stöd. Över tid har behovet hos dem som
har insatser av hemtjänst ökat gällande framförallt vårdinsatser från kommunen.
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Motionärerna föreslår att personer som har stöd eller hjälp med att bereda måltider istället
ska äta i stadens skolrestauranger. Av de som har stöd eller hjälp med att bereda måltider har
98 procent andra insatser från hemtjänsten, även när vi exkluderar insatsen trygghetslarm.
Insatser så som att få stöd i att äta och dricka eller att klä sig beskriver ett behov hos enskilda
som skulle kunna försvåra att på egen hand förflytta sig till en skolrestaurang och att kunna
vistas och delta i skolmiljön. Insatsen beviljas utifrån att den enskilde har behov av stöd i
matlagning eftersom de inte kan tillgodose behovet på egen hand. Det är viktigt att insatsen
utformas tillsammans med den enskilde. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anser att
motionärernas förslag om att målgruppen ska äta i någon utav stadens skolrestauranger
skulle innebära att insatsen inte skulle kunna utformas tillsammans med den enskilde på ett
likartat sätt som den utformas idag. Därför anser nämnden att det inte skulle resultera i en
ökad kvalitet för den enskilde.
Motionärerna föreslår att målgruppen för Malmö stads mötesplatser för seniorer kan äta i
stadens skolrestauranger. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver ett
hälsofrämjande och förebyggande arbete som inkluderar att arbeta för att äldre personer ska
uppleva en social gemenskap och delaktighet i samhället. Målsättningen är att öka
livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos nämndens målgrupp. Därför bedriver
nämnden mötesplatser för seniorer, där deltagare genom gemensamma aktiviteter kan
uppleva en social gemenskap. Nämnden anser inte att förslaget om att seniorer ska äta på
skolrestauranger istället för mötesplatser för seniorer leder till en ökad kvalitet för
majoriteten av nämndens målgrupp. Detta med hänvisning till att syftet med en gemensam
måltid på mötesplatserna är att skapa en social gemenskap för att förebygga ofrivillig
ensamhet och att servera en anpassad kost för seniorer.
Motionärerna föreslår att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska intensifiera sin
kommunikation med förskole- och grundskolenämnden för att hitta lösningar där äldre
personer kan vara en del av skolan. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samverkar med
andra nämnder för att hitta nya arbetssätt bland annat genom generationsöverskridande
möten. Under hösten har möten skett mellan personer boende på särskilt boende och barn
på förskolan som även erhållit Malmö stads utmärkelse Årets samarbete. Nämnden ställer sig
generellt positiv till generationsöverskridande möten mellan nämndens målgrupp och andra
nämnders målgrupper. Nämnden anser dock att utgångspunkten bör vara en ökad kvalitet
för den enskilde, och att det generationsöverskridande arbetet bör utformas efter den
enskildes behov.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad med hänvisning till att förslaget inte anses bidra till en kvalitetsförbättring för
merparten av de individer som utgör nämndens målgrupp samt pågående kommunikation
med bland annat förskolenämnden som har sin utgångspunkt i nämndens målgrupps behov.
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