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§

522

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

STK-2019-1482
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion på 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, samt att
undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.
Motionärerna skriver i motionen om ensamhet bland äldre, unga som saknar naturliga
relationer med äldre och att äldre borde engageras mer i förskola och skola. Vidare föreslår
motionärerna att skolrestauranger ska öppna upp för de äldre som får mat via hemtjänsten.
Motionärerna framhåller fördelar med naturliga möten mellan unga och äldre, att matsvinnet
minskar och att äldre bryts ur sin ensamhet och känner sig behövda.
Yttranden har lämnats från förskolenämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och servicenämnden. Stadskontoret föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser att John Roslund (M) och Tony Rahms (M) motion är
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






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förskolenämnden beslut 200219 § 15 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden
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Grundskolenämnden beslut 200225 § 21 med Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-20 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 200214 § 18 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden

