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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

§309
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309

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg

STK-2019-1484
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion som föreslår att Hälsa,
vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmös äldreomsorg.
Motionärerna hänvisar till Äldrecentrums utvärdering av Stockholms stads försök med
ungdomsbesök inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av Äldrecentrums utvärdering föreslår
motionärerna att Malmö initialt inför ungdomsbesök på Malmös kommunala boenden, för att
senare utvärdera och i nästa skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala och
fristående, att söka medel ur för ungdomsbesök.
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden har yttrat sig i ärendet där det framgår att det redan
pågår olika insatser för att inspirera ungdomar att söka sig till vård och omsorgsyrken men
även att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök. Förslaget är att
motionen bör anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
ungdomsbesök i Malmös äldreomsorg besvarad med vad som redovisats 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.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen 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.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200831 §523 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion om att införa ungdomsbesök inom
Malmös äldreomsorg
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200320 § 37 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200325 § 37 med muntlig Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 83 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

