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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.

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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-31
Kommunstyrelsen 2020-09-09
Kommunfullmäktige 2020-09-24
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendet

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 utvärderingen 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
för ungdomsbesök ur.
Yttrande från remissinstanserna:
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Nämnden anser att satsningen i Stockholms stad är intressant men vill tydliggöra att en jämn
kvalitet i verksamheten är det viktigaste för att säkerställa brukarnöjdhet. Nämnden ser hellre
satsningar på att få upp grundprofessionens förutsättningar att skapa ”guldkantsstunder”.
Nämnden är positiv till fler generationsöverskridande möten i äldreomsorgen.
Nämnden är positiva till insatser som kan bidra till att säkra en hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg och att inspirera ungdomar att söka sig till ett omsorgsyrke inför sitt
gymnasieval är en viktig del i arbetet. Nämnden arbetar aktivt med kompetensförsörjning via
praktik, föreläsningar på skolor, samverkan kring arbetsmarknadsinsatser och nätverkande för
arbetssökande. Nämnden samverkar kontinuerligt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
för att hitta fler sätt att inspirera unga att söka sig till vård- och omsorgsyrken.
Några exempel är:




Sommarjobb och praktik inom äldreomsorgen som riktar sig till ungdomar.
Vård- och omsorgscollege – en samverkansform för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling mellan utbildningssamordnare, arbetslivet och de fackliga
organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom vård och omsorg.
Mässor som till exempel utbildningsmässan TODO som Gymnasiemässan är en del av.

Nämnden tar årligen emot ungdomar på sommarpraktik via satsningen Ung i sommar. Under
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2019 fanns det 330 platser fördelat på olika delar av verksamheten. Deltagare i Ung i sommar
tilldelades ett utbildande informationsmaterial om hur de kan arbeta med sociala aktiviteter på
bästa sätt. Under 2019 deltog nämnden i Sommarpraktik för killar. Inom ramen för projektet fick
21 killar i åldrarna 16-19 år, under en dag bekanta sig med de fakulteter som har utbildningar
inom vård-, omsorg och pedagogik. Resterande praktikveckor arbetade killarna på förskolor,
fritidshem och olika vårdinrättningar. Projektet löpte under tre veckor.
Kostnaden för att införa ett ungdomsbesök i Malmö beror på omfattning och val av
genomförandemetod. En schablonkostnad, enligt Stockholmsmodellen, beräknas till cirka
800 000 kronor om året. Att införa ungdomsbesök på nämndens 42 boenden skulle, enligt
schablonkostnad, kosta cirka 6,7 miljoner kronor. Där tillkommer kostnader för handledning,
samordning och upphandling.
Nämnden arbetar vidare med kompetensförsörjning utifrån de förutsättningar som gäller för
Malmö och föreslår att motionen bör anses besvarad med hänvisning till att det i de nuvarande
ekonomiska ramarna inte finns utrymme att införa ungdomsbesök.
(SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden anser att motionen har ett gott syfte och har inget att invända mot att ungdomar
anställs som extra resurs med syftet att förgylla dagen för de äldre. Gymnasieungdomar
tillsammans med vårdnadshavare, i de fall de är omyndiga, är fria att själva styra över vad de gör
på sin fritid.
Då uppdraget i motionen inte ingår i nämndens ansvarsområden föreligger svårigheter för
nämnden att ta ställning till motionens yrkande. Nämnden överlämnar sitt yttrande utan eget
ställningstagande.
(M) och (C) har lämnat en gemensam reservation.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Som ansvarig utförare av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ställer sig nämnden positiv till att
staden utreder nya möjligheter för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och till att unga
inför sina framtida yrkesval får nya möjligheter att få inblick i yrkesområden med
rekryteringsbehov.
Nämnden bidrar gärna till stadens kompetensförsörjning och ser positivt på om insatser
samtidigt kan leda till en förbättrad service till brukare inom äldreomsorgen.
För att nämnden slutligen ska kunna ta ställning till förslag på nya satsningar är det viktigt att
förutsättningarna avseende ansvar, rollfördelning och finansiering är tydliggjorda.
Mot bakgrund av att hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns
ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen anser nämnden
motionen besvarad.
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(M) har lämnat muntlig reservation.
Sammantagen bedömning och förslag till yttrande
Den satsning som motionärerna hänvisar till, Äldrecentrum i Stockholms stad, har utvärderats i
studien Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden 20131 visar att projektet har varit uppskattat.
Ungefär 40 procent av ungdomarna svarade att de kunde tänka sig att fortsätta arbeta inom
äldreomsorgen efter gymnasiet. Hur många av dessa som sedan faktiskt gick vidare till en
vårdutbildning eller till ett arbete inom äldreomsorgen framgår inte av utvärderingen. Därmed
blir det svårt att säga något om effekten av satsningen.
Idag tillhandahåller hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen ett antal platser inom äldreomsorgen
för sommarjobb och praktik som riktar sig till ungdomar och nämnden samverkar kontinuerligt
med arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att hitta fler sätt att inspirera unga att söka sig
till vård- och omsorgsyrken.
Med hänvisning till de olika insatser som redan görs föreslås att motionen bör anses besvarad.
.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Daniel Olsson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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