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Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2019-17405

Kommunfullmäktige

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg, STK-2019-1484
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma
med yttrande avseende motion om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge hälsa-, vård och omsorgsnämnden i
uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö.
Som ansvarig nämnd för utförande av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ställer sig
arbetsmarknads- och socialnämnden positiv till att staden utreder nya möjligheter för
ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och till att unga inför framtida yrkesval får nya
möjligheter att få en inblick i yrkesområden med rekryteringsbehov. Nämnden vill gärna
bidra till stadens kompetensförsörjning och ser positivt på om insatser samtidigt kan leda till
en förbättrad service till brukare inom äldreomsorgen. För att arbetsmarknads- och
socialnämnden slutgiltigt ska kunna ta ställning till förslag på nya satsningar är det viktigt att
förutsättningarna avseende ansvar, rollfördelning och finansiering är tydliggjorda.
Vid arbetsmarknads- och socialförvaltningens dialog med hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen i Malmö stad framkommer att förvaltningen kommer att föreslå att
motionen ska avslås med hänvisning till att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa
ungdomsbesök inom äldreomsorgen.
Mot bakgrund av att hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns
ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen föreslår
arbetsmarknads- och socialnämnden att motionen ska anses vara besvarad.
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Yttrande

Kommunfullmäktige har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att inkomma
med yttrande avseende motion om att införa ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg. I
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge hälsa-, vård och omsorgsnämnden i
uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmö. Motionärerna förslår att Malmö stad initialt inför
ungdomsbesök på Malmö stads kommunala boenden, för att senare utvärdera och i nästa
skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala som fristående, att söka medel för
ungdomsbesök ur.
Satsningen på ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad har
pågått sedan 2012. Satsningen går ut på att ungdomar anställs för att på helger vara en resurs
i arbetet med äldres aktivering. Ungdomarna ska inte ersätta ordinarie personal och inte
utföra något reguljärt arbete. Deras arbete ska istället ses som en extra resurs och förgylla
dagen för de äldre. Andra syften med satsningen är att ge ungdomar chansen att prova på att
arbeta inom äldreomsorgen inför val av vidare studier/yrke, att skapa kontakt mellan olika
generationer samt att skapa möjlighet till extrajobb för ungdomar. Stiftelsen Stockholms
Läns Äldrecentrum genomförde under 2013 en utvärdering av satsningen. Utvärderingen
visar att projektet vid den tidpunkten hade lyckats uppnå de mål och ambitioner som hade
satts upp.
Vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad har möjlighet att ansöka om särskilt anslagna
medel för ungdomsbesök. Möjligheten gäller såväl boenden som drivs i stadens egen regi, på
entreprenad och enskilt drivna verksamheter där staden köper enstaka platser. Ett krav för
att kunna söka medel är att minst 80 procent av de boende vid ansökningstillfället ska vara
placerade av Stockholms stad. Från att medlen till att börja med skulle användas till att
anställa ungdomar i den egna verksamheten har tjänsten ungdomsbesök numera upphandlats
av en extern aktör som anställer ungdomarna, leder och genomför ungdomsbesöken.
Vid arbetsmarknads- och socialförvaltningens dialog med hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen i Malmö stad framkommer att förvaltningen kommer att föreslå att
motionen ska avslås med hänvisning till att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa
ungdomsbesök inom äldreomsorgen. Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen framför att
man redan arbetar med flera olika insatser för att inspirera unga att söka sig till vård och
omsorgsyrken. Till exempel tar man emot ett stort antal ungdomar i prao och från ung i
sommar i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen menar också att det är svårt att bedöma i vilken grad en satsning på
ungdomsbesök skulle ha positiva effekter för kompetensförsörjningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad kommer att föreslå gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden att anse motionen vara besvarad mot bakgrund av att den
föreslagna satsningen på ungdomsbesök föreslås bedrivas utanför skoltid och inte berör
nämndens verksamheter. Man ställer sig dock positiv till att ungdomar får möjlighet att
prova på olika yrken.
Som ansvarig nämnd för utförande av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser ställer sig
arbetsmarknads- och socialnämnden positiv till att staden utreder nya möjligheter för
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ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och till att unga inför framtida yrkesval får nya
möjligheter att få en inblick i yrkesområden med rekryteringsbehov. Nämnden vill gärna
bidra till stadens kompetensförsörjning och ser positivt på om insatser samtidigt kan leda till
en förbättrad service till brukare inom äldreomsorgen. För att nämnden slutgiltigt ska kunna
ta ställning till förslag på nya satsningar är det viktigt att förutsättningarna avseende ansvar,
rollfördelning och finansiering är tydliggjorda.
Mot bakgrund av att hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen bedömer att det inte finns
ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen föreslår
arbetsmarknads- och socialnämnden att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande

Sedat Arif
Direktör

Britt-Marie Pettersson
Arbetsmarknads- och socialnämnden 200326, 83. Muntlig reservation från Moderaterna och
Centerpartiet.

