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§ 98 2018.295 VÄN

Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden
Ärendebeskrivning
Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) har till Fullmäktige den 11 juni
2018 lämnat en Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning och arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle remitteras till barn- och
ungdomsnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden för beredning.
Sverige är ett av de länder i världen där flest personer lever ensamma. Detta kan vara för
många ett frivilligt val men det kan på ålderns höst ändras. 2 av 3 personer över 60 lever
ensamma. Måltiden och samvaron kring måltiden kan bli en social höjdpunkt för den som
lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamheten.
Beredning
Idag finns serveringsmöjligheter på tre av våra äldreboenden, Brunnsgården, Tuvegården
och Bjärkegården. På samtliga boenden delas den del av köket som är servering mellan
avdelningarna på äldreboendet och ISS Facility services, som serverar lunch dagligen till de
boende i husen.
På Tuvegården och Bjärkegården finns idag möjlighet att äta lunch i restaurangen. Det
nyttjas av ett fåtal personer från trygghetslägenheterna och någon enstaka extern kund. Det
äldreboende som idag inte har denna möjlighet är Brunnsgården.
I närheten av respektive äldreboende finns det idag flera restauranger/caféer, där det erbjuds
lunch i en prisklass mellan 30 kronor för en sopplunch till ca 95 kronor för lunchbuffé.
Förebyggandeenheten inom VÄN har också olika aktiviteter där det finns möjlighet att köpa
lunch 2-3 ggr per vecka.
I nuvarande kostavtal med ISS Facility services finns en option om att starta restaurangen, i
första hand på Brunnsgården, men även övriga restauranger om Alingsås kommun vill detta.
Restaurangen på Brunnsgården som ligger centralt, är den restaurang som förvaltningen
anser vara den mest lämpade för eventuellt öppnande. Idag finns det inte möjlighet att äta
lunch där, den används inte av de boende för lunch och middag och den ligger centralt.
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen anser att det är angeläget att arbeta för att motverka
ofrivillig ensamhet och ställer sig positiv till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs.
För att skapa bästa förutsättningarna vid ett eventuellt öppnande ska det i så fall ske i ett
samarbete med förebyggandeenheten, för att på så sätt bygga upp en naturlig plats för
gemenskap och aktiviteter med en välkomnande miljö.
Det bli då en naturlig träffpunkt dit årsrika kan träffas, läsa tidningen gå på föreläsningar och
få information som riktas mot äldre. Brunnsgårdens aktiviteter knyts samman med lunchen
och den blir ett redskap för att bryta social isoleringen och främjar sociala gemenskap.
Verksamheten bör utvecklas och genomföras b.la genom att arbete med volontärer.
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Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 68.
Beslut
Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen och antar det
som sitt eget.
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