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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-20 kl. 09:00-10:00

Plats

Stadshuset, sessionssalen

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Nils Peter Christian Asker (M) ersätter Lilian Gerleman (M)
Britt-Marie Nilsson (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD) ersätter Linus Nilsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (förvaltningsdirektör)
Ida Thell (utredningssekreterare)
Annika Mullaart Ed (förvaltningsjurist)
Emma Wiking (lärare)
Monica Tindberg (Lärarnas riksförbund)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)

Utses att justera

Anton Sauer
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Yttrande över remiss av motion från John Roslund (M) och
Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom Malmös
äldreomsorg, STK

GYVF-2019-5469
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att avge yttrande över en
motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom
Malmö stads äldreomsorg. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
hälsa- vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar utifrån målsättningen att alla elever når
målen för sin utbildning. Motionens förslag har ett gott syfte och nämnden har inget att
invända mot att ungdomar anställs som extra resurs inom äldreomsorgen.
Uppdraget i motionen ingår dock inte i nämndens ansvarsområden och därmed föreligger
svårigheter för nämnden att ta ställning till motionens yrkande. Mot bakgrund av detta samt
att yrkandet riktar sig till en annan nämnd, överlämnar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden yttrandet utan eget ställningstagande.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.
Reservationer och särskilda yttranden
Moderaterna och Centerpartiet inkommer med gemensam skriftlig reservation.
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen samt att
de avslutande meningarna Uppdraget i motionen ingår dock inte i nämndens ansvarsområden och därmed
föreligger svårigheter för nämnden att ta ställning till motionens yrkande. Mot bakgrund av detta samt att
yrkandet riktar sig till en annan nämnd, överlämnar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrandet utan
eget ställningstagande stryks ur nämndens yttrande.
Ordföranden Juan-Tadeo Espitia (S) yrkar avslag på Anton Sauers yrkanden till förmån för
förvaltningens förslag till yttrande och beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt
ordförandens yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-20 Förslag till yttrande över motion från John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom Malmös
äldreomsorg
Förslag till yttrande 2020-03-20 över motion från John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-03-20
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 11- Yttrande över remiss av motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg
Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom motionärernas intentioner och yrkade bifall till
motionen.
Det får anses vara anmärkningsvärt att styret väljer att inte yttra sig trots att förvaltningen uttrycker
sig positivt rörande effekterna av motionen och hur liknande förslag i Stockholm bidragit på ett
positivt sätt till kontakten mellan äldre- och yngre generationer.

Då vårt förslag inte vann nämndens gillande avlägger vi reservation
Anton Sauer

Christian Asker

