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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-14 kl. 14:00-17:00

Plats

Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen, Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Torstensdotter Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Åsa Nilsson (M)
Truls Acke Troed Troedsson (C)
Rolf Hansson (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningchef kansli-och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef kommunteknik)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Annika Holst (personalförträdare)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Josefin Haugthon
Ordförande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

...........................................

David Blomgren (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-02-21

Protokollet omfattar

§18

3

§

18

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

SN-2019-1566
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
rörande äldre på ungdomsbesök. I motionen föreslås en undersökning av möjligheten för
människor som får mat i hemtjänsten att äta på stadens skolor.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där nämnden beskriver att
grunduppdraget för skolrestauranger är att laga och servera frukost, lunch och mellanmål till
grundskolan, gymnasiet samt några förskolor. I yttrandet beskrivs ytterligare några faktorer
som gör det svårt att genomföra förslaget:
- Skolorna är inte en offentlig plats.
- Arbete med hållbarhet och ekonomi gör att det sällan finns mat över att erbjuda till externa
kunder.
- Hårt ansträngda måltidsscheman i skolrestaurangerna.
- Risk att konkurrera på ojämlika villkor på marknaden.
Servicenämnden föreslås föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Göran Andersson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet med instämmande av Jan Olsson
(S), Arne Bojesson (L), Anna-Karin Bengtsdotter (S) och Ingela Andersson (S).
Kami Petersen (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Yrkanden
Staffan Appelros (SD) yrkar att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
David Blomgren (M) yrkar att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen med instämmande av Åsa Nilsson (M), Hans Banke (M), Peter Arvebro (M),
Katarina Kasmarvik (M), Bengt Nilsson (C) och Truls Troedson (C).
Göran Andersson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget om att avslå motionen med
instämmande av Jan Olsson (S).
Kami Petersen (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Staffan Appelros (SD) och David
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Blomgrens (M) m.fl. yrkande om bifall till motionen mot Göran Anderssons (S) m.fl. yrkande
om bifall till det liggande förslaget om att avslå motionen. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Omröstning
Ja- röst för Göran Anderssons (S) m.fl. yrkande om bifall till det liggande förslaget om att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Nej- röst till Staffan Appelros (SD) och David Blomgrens (M) m.fl. yrkande om att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot 7 nej-röster för att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och 1 som avstår från att rösta finner
ordförande att servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök
Yttrande Motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök
Följebrev Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök, STK-2019-1482
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök,
STK-2019-1482

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-14

Servicenämnden
Voteringslista: §18

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök, SN2019-1566
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstningsbilaga 3
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
David Blomgren (M), Ledamot
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Kami Petersen (MP), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Servicenämnden, 14 februari 2020
Motion om äldre på ungdomsbesök
SN-2019-1566
Många äldre lider av ofrivillig ensamhet, brist på fysisk aktivitet eller är rädda för ungdomar. Många barn
och ungdomar växer upp med briställig kontakt med såväl medelålders förebilder som äldre. Motionens
förslag lär inte råda bot på dessa stora utmaningar, men det är inte ett otänkbart bidrag. Vi finner att den
är genuint välmenande och så pass öppen att det är onödigt att resa invändningar emot sämsta möjliga sätt
att implementera den. Istället bör ett begränsat försök bejakas i konstruktiv anda, för att sedan utvärderas.

Kami Petersen

Inger Torstensdotter Åhlin

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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