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§

507

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
fallpreventionscenter

STK-2019-1730
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion att Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett gemensamt
fallpreventionscenter med Region Skåne. Motionärerna anser det av vikt med samarbete
mellan region Skåne och kommunerna för att samordna kompetens i avsikt att minska antalet
fallskador i Malmö.
Yttrande finns från Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, de föreslår kommunfullmäktige att
motionen anses besvarad.
Stadskontorets förslag är att motionen bör anses besvarad enligt vad som framförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett
gemensamt fallpreventionscenter med region Skåne, besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
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