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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 09:00-12:03

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Martin Christian Hjort (S)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Ingela Svensson (S) ersätter Tove Granditsky Svenson (S)
Amjad Khan (S) ersätter Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Eva Lindholm (L) ersätter Birgitta Ehlin (V)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Christina Gröhn (M) ersätter Sonja Jernström (M)
Ewa Langerbeck (C) ersätter Kay Lennart Wictorin (C)
Eva Hallén (SD) ersätter Ilvars Hansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Daniel Hedman (Filmare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen
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§

37

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg

HVO-2019-5801
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg. Förslaget i motionen är att införa
ungdomsbesök på kommunala boenden för att sedan utvärdera och införa en pott för
samtliga särskilda boenden, kommunala och fristående, att söka medel ur. Roslund (M) och
Rahm (M) föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i
uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att det inte finns utrymme inom den nuvarande ekonomiska ramen att införa
ungdomsbesök inom äldreomsorgen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök inom
Malmös äldreomsorg.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Christina Gröhn (M) och Ewa Langerbeck (C)
reserverar sig mot beslutet. I samband med justering meddelar John Roslund (M) att de inte
inkommer med en skriftlig reservation, därför saknas bilaga 7 till protokollet.
Michael Hård af Segerstad (SD) och Eva Hallén (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån
för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande som innebär att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad och avslag
till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
bifalla förvaltningens förslag till yttrande och därmed föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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äldreomsorg
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg

