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Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om
trygg äldreomsorg för Malmös äldre

STK-2019-1003
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige i vilken det föreslås att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav
som innebär att personer som söker anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur
belastningsregistret till förvaltningen.
Motionärerna föreslår vidare att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente
så att personer som är brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur
belastningsregistret till förvaltningen, inte får anställning eller praktiktjänst inom hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhet.
Motionen har remitterats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som inkommit med ett
yttrande. Stadskontoret delar nämndens bedömning som är att föreslå att
kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) och Ilvars Hanssons (SD) motion
om trygg äldreomsorg för Malmös äldre besvarad med 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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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200317 § 34
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190924 §126 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

