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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.
Förslag till beslut

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.
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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.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupp är äldre människor, vuxna människor med fysisk
funktionsnedsättning och vuxna människor med somatisk sjukdom1. Gemensamt för
målgruppen är att personerna generellt har behov av stöd och hjälp på grund av sin ålder,
funktionsnedsättning eller sjukdom.
I Malmö stad har cirka 5 500 personer insatser från hemtjänsten. Ungefär 70 procent av de som
har insatser från hemtjänsten har även insatser från den kommunala hälso- och sjukvården.
Majoriteten av nämndens målgrupp som bor i ordinärt boende har alltså behov av både omsorg
och vård i hemmet och utvecklingen pekar mot att behoven av just vård i hemmet ökar.
Gruppen som har insatser från hemtjänsten i Malmö stad kännetecknas generellt genom:
- en medelålder på 83 år,
- ett genomsnitt på 40 timmar beviljad hemtjänst per månad,
- att 70 procent har insatser från kommunal hälso- och sjukvård,
- att 10 procent av alla utförda insatser sker med dubbelbemanning,
- att nära 8 procent av personer 75 år och äldre 2018 hade en förskrivning av tre eller fler
psykofarmaka (psykofarmaka omfattar sömnmedel, lugnande medel, antidepressiva
medel och neuroleptika som används vid psykotiska tillstånd)2,
- att drygt 3 procent av personer 75 år och äldre 2018 hade förskrivet antipsykotiska
läkemedel (antipsykotiska läkemedel används vid psykotiska symtom eller vid vissa
allvarliga beteendesymtom vid demens, exempelvis aggressivitet)3.
Personer som får mat genom hemtjänsten har en biståndsbedömd insats om stöd eller hjälp med
att bereda måltider. Cirka 2 700 personer har beviljats insatsen efter en individuell
behovsbedömning i Malmö stad, varav 98 procent har insatsen tillsammans med andra insatser.
Det gäller även vid en exkludering av insatsen trygghetslarm. De vanligaste andra insatserna är
att få stöd med att tvätta sig, städa och att klä sig. Insatsen beviljas utifrån att den enskilde har
behov av stöd i matlagning vilket betyder att den enskilde inte anses kunna tillgodose behovet på
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egen hand. Insatsen ska utformas tillsammans med den enskilde och kan därför ske genom
tillagning av enklare måltider på plats hos den enskilde, uppvärmning av mat eller att mat hämtas
från ett närliggande ställe som erbjuder färdiglagad mat.
Malmö stad har tre restauranger som drivs i egen regi: Dammfrigården i Dammfri, Tuppen i
Ribersborg och Mathildenborg i Limhamn. De riktar sig speciellt till seniorer, deras närstående
samt för medarbetare i Malmö stad men är öppna för alla Malmöbor. Restaurangerna är belägna
i anslutning till mötesplatser för seniorer. På mötesplatserna kan seniorer delta i olika aktiviteter
tillsammans med andra seniorer. Seniorer kan även äta lunch på mötesplatsen Ignis i Kirseberg
samt genom aktiviteten Gemensam måltid på samtliga öppna mötesplatser för seniorer. Aktiviteten
Gemensam måltid är ett pågående projekt som i dagsläget utvärderas. Syftet med aktiviteten är
skapa en social gemenskap för att förebyggande ofrivillig ensamhet samt att seniorer får
anpassad kost utefter sina behov. Personer som äter på mötesplatserna för seniorer har generellt
inte en biståndsbedömd insats om stöd eller hjälp vid beredning av måltid.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bedriver nio mötesplatser för äldre som finns runtom i
staden. Mötesplatserna ingår i ett förbyggande arbete och målsättningen är att bidra till en ökad
livskvalitet och motverka ofrivillig ensamhet hos nämndens målgrupp, genom gemensamma
aktiviteter som är utformade att passa målgruppen. Eftersom målgruppen inte är en homogen
grupp erbjuds olika aktiviteter exempelvis inomhus-curling, musik, datakunskap, keramik.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med förskoleförvaltningen och
kulturförvaltningen ett pågående projekt där barn på förskolan möter personer på särskilt
boende för äldre. Under hösten har flera möten skett bland annat på boendet Blombuketten, där
barn från förskolan Kryddgården tillsammans tittade på Expressteaterns föreställning Kära Nån.
Projektet vann även Malmö stads utmärkelse Årets samarbete, under namnet Möte mellan
generationer.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på motionens förslag redovisas i
förvaltningens förslag till yttrande. 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.
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