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Grundskolenämnden
Datum

2020-03-03

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2019-31131

Kommunstyrelsen

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
äldre på ungdomsbesök
STK-2019-1482

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Grundskolenämnden anser att det finns ett värde i förslaget om att inrätta möjligheten att
bjuda in äldre av typ klassmormor/-morfar till skolorna. Precis som motionen resonerar
finns det ett behov av generations- och kulturöverbyggande kontakter i vardagen. Dock är
skolans arena idag en administrativt och strukturellt svår organisation att verka i för icke
anställda. Motionens tankar är goda men ger inte effekt i jämförelse med de insatser som
krävs för att genomföra idéen.
Grundskolenämnden anser därför att motionens första att-sats bör anses besvarad, samt att
motionens andra att-sats bör avslås.
Yttrande

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:
1. 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.
2. Undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra
skolor.
Grundskoleförvaltningen har tidigare gjort försök med en liknande typ av anställningar eller
inbjudan till ideellt arbete som tas upp i remissen. Det visade sig vara ett ganska komplext
förfarande i vilket flera frågeställningar väcks.
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Administrativt skapas frågeställningar och nya arbetsmoment kring registerutdrag,
försäkringsfrågor, elever med skyddad identitet och kring eventuella intrång på fackliga
organisationers avtalsområde.
Grundskolenämnden är generellt positiv till generations- och kulturöverbryggande aktiviteter
men skolans värld är idag svår att verka i på ideell grund. Grundskolenämnden anser att
motionärernas syften eventuellt kan uppnås inom ramen för ideella organisationers arbete
utanför skolan.
Mot bakgrund av ovanstående anser grundskolenämnden anser därför att motionens första
att-sats bör anses besvarad, samt att motionens andra att-sats bör avslås.

Ordförande

Sara Wettergren
Direktör

Anders Malmquist
M+C anmäler reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
SD anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.

