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Svar på motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom
att erbjuda lunch på äldreboenden – Kristina Grapenholm
(L), Per Palm (L) samt Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) lämnade den 11 juni 2018 en
motion om att motverka ofrivillig ensamhet. I motionen yrkar liberalerna på att utreda vilka
äldreboenden som kan erbjuda lunch till äldre utanför boendet. Kommunfullmäktige
beslutade den 13 juni 2018, § 126, att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 141, att ärendet
remitterades till barn- och ungdomsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för
beredning.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 19 november 2018, § 98, och
godkände förvaltningens svar på motionen samt antog det som nämndes egna. I
förvaltningens yttrande står bland annat att förvaltningen anser att det är angeläget att arbeta
för att motverka ofrivillig ensamhet och ställer sig positiv till motionen förutsatt att erforderliga
resurser tillförs. Förvaltningen identifierade Brunnsgården som det mest lämpade
äldreboendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 30 november 2018, via ett delegationsbeslut
från nämndens ordförande, att kostenheten tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar i ärendet i vård- och
omsorgsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden hade inget ytterligare att tillägga i ärendet.
Förvaltningens yttrande
I antagen flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun framgår att vård- och
omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor
hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen. Vidare finns ett särskilt fokus att
minska ensamhetsproblematiken och utreda träffpunkter i frivillighetsregi.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ovan nämnda uppdrag och särskilt fokus i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun ligger i linje med motionens intentioner och
att motionen därmed bör anses vara besvarad.
Ekonomisk bedömning
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan i detta läge. Om motionen bifalls är det
en utredning och inte ett införande.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
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