Protokollsutdrag
Äldrenämnden

§ 31

2020-03-26

Inför möjlighet till sociala måltider för äldre, svar
på motion (MP)

Dnr ÄN 2019-286
Ärende
Maria Moraes (MP) och Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion daterad
2019-02-20 att:
kommunen ska erbjuda alla som har rätt till matlåda att regelbundet varje vecka
kunna äta lunch utanför sitt boende eller tillsammans med en måltidsvän
kommunen erbjuder möjlighet till sociala måltider för äldre utan biståndsbehov
Motionen motiveras bland annat med att social gemenskap och goda matvanor
är viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.
Äldrenämnden har avtal med utförare som driver sammanhållna servicehus och
trygghetsboenden. Vid dessa verksamheter ingår att driva en lunchservering
som är öppen två timmar kring lunchtid alla dagar i veckan året runt. Utförarna
ska även ha en fritidsverksamhet som är öppen för alla äldre i området.
Lunchserveringen är öppen både för de som bor i servicehusen och
trygghetsboendena samt för boende i området. Möjligheten finns för de äldre
att få social samvaro vid lunchserveringen. För de äldre som inte själva har
möjlighet att ta sig till lunchserveringen och bor i ordinärt boende finns
möjligheten att ansöka om bistånd för ledsagning till och från
lunchserveringen. För de som bor i servicehuslägenhet och själva inte har
möjlighet att ta sig till lunchserveringen ingår ledsagning till och från
lunchserveringen.
I samband med beslut om internbudget för 2020 och plan för 2021-2023 fick
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa sätt inom hemtjänsten i syfte att
förebygga/bryta isolering och ensamhet. I utredningsuppdraget ingår att se om
aktiviteter för ökad social samvaro för äldre kan utvecklas i nära samverkan
med föreningar och civilsamhället.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med
hänvisning till att
de äldre redan idag har möjlighet till social samvaro och att äta en måltid
utanför sitt boende vid lunchserveringarna som finns vid de sammanhållna
servicehusen och trygghetsboendena som kommunen driver, samt
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det budgetuppdrag kring social samvaro som äldrenämnden gett till Social- och
omsorgsförvaltningen i syfte att utreda alternativa sätt för att bryta/förebygga
isolering och ensamhet i samverkan med föreningar och civilsamhället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-14 – Inför möjlighet till sociala måltider för äldre,
svar på motion (MP), 2020-02-14
Motionen
Äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen besvaras med hänvisning till att
de äldre redan idag har möjlighet till social samvaro och att äta en måltid
utanför sitt boende vid lunchserveringarna som finns vid de sammanhållna
servicehusen och trygghetsboendena som drivs i kommunens regi eller på
uppdrag av kommunen, samt
det budgetuppdrag kring social samvaro som äldrenämnden gett till Social- och
omsorgsförvaltningen i syfte att utreda alternativa sätt att bryta/förebygga
isolering och ensamhet i samverkan med föreningar och civilsamhället.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
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