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

GRF-2019-31131
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
grundskolenämnden i uppgift 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.
Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra
skolor.

Grundskoleförvaltningen har tidigare gjort försök med en liknande typ av anställning eller
inbjudan till ideellt arbete som tas upp i remissen. Det har visat sig vara ett ganska komplext
förfarande i vilket flera frågeställningar väcks.
Grundskoleförvaltningen anser att de tänkta vinsterna med ett system med klassmorfar/mormor har positiva inslag, men att det administrativa merarbete som uppstår och de fackliga
invändningarna och farhågorna är sammantaget så stora att ett införande skulle medföra mer
negativa konsekvenser än positiva.
Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionens första förslag besvarat, samt att avslå motionens andra förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M), Anna Blixt Nerme (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), avslag till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla till motionen.
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Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande,
samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionens först att-sats, samt avslå till motionens andra att-sats.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionens första att-sats besvarad och att avslå den andra att-satsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
liggande förslag till yttrande, samt att bifalla motionen. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå liggande förslag till yttrande, samt att bifalla motionens första att-sats och att
avslå motionens andra att-sats. Dels Ordförandes förslag att bifalla liggande beslut.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
bifaller grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad
och att avslå den andra att-satsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Remiss angående Motion av John Roslund
(M) och Tony Rahm (M) angående äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
§25 GRNAU Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om äldre på ungdomsbesök
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende GRF-2019-31131: Remiss angående Motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Moderaterna och Centerpartiet delar motionärernas uppfattning om att det är fördelaktigt att
hitta mötesplatser där äldre och unga kan byta erfarenheter. Skolan är en ypperlig plats för dessa
möten samtidigt som äldre kan erbjudas möjlighet att vara med att bidra, samtidigt som förslaget
är en del att minska ensamheten bland äldre. Vi köper inte förvaltningens bedömning om att
förslaget inte går att genomföra. Vi är övertygande om att det möjlighet att inkludera vår seniora
befolkning på ett sätt som ligger inom ramen för vad lagen föreskriver.
Då vi inte fick gehör får vår yrkande så reserverar vi oss till förmån för bifall av motionen.
John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Anna Blixt Nerme (M)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden 2020-02-25
Ärende: GRF-2019-31131

Remiss angående 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-stats 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 samanhållning, elevernas sociala förmåga och våra äldres tillvaro.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Vi yrkar bifall på motionens första att-sats och avslag på motionens andra att-sats.
Då våra yrkanden inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut

_____________________________

____________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

___________________________
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

