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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök

HVO-2019-5800
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 hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden i uppdrag att:
1. intensifiera kommunikationen med förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte
om att finna lösningar som möjliggör att äldre personer kan vara en del av skolan,
2. undersöka möjligheten för personer som får mat genom hemtjänsten att äta på
stadens skolor.
Personer som får mat genom hemtjänsten har en biståndsbedömd insats om stöd eller hjälp
med att bereda måltider. Insatsen beviljas utifrån att den enskilde inte kan tillgodose sin
matlagning på egen hand. Av dem som har stöd med att bereda måltid har nästan samtliga
minst en annan insats från hemtjänsten utöver trygghetslarm. Generellt har seniorer som äter
på förvaltningens mötesplatser inte en biståndsbedömd insats om stöd med att bereda
måltider. Mötesplatserna är dock utformade för att bidra till en ökad livskvalitet och
motverka ofrivillig ensamhet hos nämndens målgrupp, genom anpassade aktiviteter som sker
tillsammans med andra seniorer.
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.
Beslut

Hälsa-, vård-, och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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