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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-09 kl. 13:00-14:50

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (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)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (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)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatonsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mariya Trusova (IT konsult, ATEA)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§307
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§

307

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

STK-2019-1482
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion på att hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera kommunikationen med förskolenämnden och
grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre kan vara en del i skolan, samt att
undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.
Motionärerna skriver i motionen om ensamhet bland äldre, unga som saknar naturliga
relationer med äldre och att äldre borde engageras mer i förskola och skola. Vidare föreslår
motionärerna att skolrestauranger ska öppna upp för de äldre som får mat via hemtjänsten.
Motionärerna framhåller fördelar med naturliga möten mellan unga och äldre, att matsvinnet
minskar och att äldre bryts ur sin ensamhet och känner sig behövda.
Yttranden har lämnats från förskolenämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och servicenämnden. Stadskontoret föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion är
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och Magnus Olssons (SD) yrkande om
bifall till motionens första att-sats och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
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Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 200831 §522 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förskolenämnden beslut 200219 § 15 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 21 med Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-20 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 200214 § 18 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1482

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Ärendet behandlar en motion om äldre på ungdomsbesök med följande att-satser:

-

Hälsa, vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera kommunikationen med
förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre kan vara en
del i skolan.

-

Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.

Sverigedemokraterna stödjer motionens första att-sats som syftar till att försöka involvera äldre i
skolan genom intensifierad kommunikation mellan relevanta förvaltningar. Vår bedömning är att
äldres delaktighet inom skolan hade kunnat bidra positivt till bland annat stadens sammanhållning,
elevernas sociala förmåga och våra äldres tillvaro.

När det gäller andra att-satsen måste man ta i beaktande att 98 procent av de som har stöd eller
hjälp från hemtjänsten med att bereda måltider också har andra insatser från hemtjänsten. Dessa är
insatser som gör det svårt för brukarna att förflytta sig på egen hand till en skolrestaurang och delta i
skolmiljön. Sverigedemokraterna anser även att skolrestaurangernas stökiga miljö inte är en lämplig
miljö för alla som ingår i den målgrupp som tar del av hemtjänsten.

Därmed yrkar Sverigedemokraterna bifall till motionens första att-sats.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-09-09
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