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§ 197 Dnr KS 2019/000130  

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela 
Fredriksson (M) - Måltider för pensionärer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framställs yrkanden om att förvaltningen ska utreda hur pensionärer 
kan få möjlighet att köpa och äta mat i skolans restauranger samt att ett försök 
genomförs på en av kommunens skolor under höstterminen 2019.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 25 februari 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses som besvarad med hänvisning till att kostenheten dels har 
undersökt frågorna och dels planerar att genomföra en försöksverk-samhet 

under veckorna 42 och 43, år 2019.    

_____ 
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Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela 
Fredriksson (M) - Måltider för pensionärer 

Beskrivning av ärendet 

I motionen framställs yrkanden om att förvaltningen ska utreda hur 
pensionärer kan få möjlighet att köpa och äta mat i skolans restauranger samt 

att ett försök genomförs på en av kommunens skolor under höstterminen 
2019.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 februari 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 25 februari 2019. 

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner § 17, den 25 
februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut § 36, den 12 mars 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kostenheten har under en tid undersökt frågor rörande möjligheten att öppna 
upp skolans matsalar också för pensionärer. Den nu aktuella planeringen 

innebär att ett försök ska genomföras på Färjestadens skola under veckorna 
42 och 43, med huvudsyftet att få en uppfattning om efterfrågan. 
Försöksverksamheten ska därefter utvärderas för att ge underlag för en 

eventuell fortsättning också i andra skolmatsalar. 

Skolans kök kan klara upp till 20 portioner utan någon särskild för-
beställningsrutin men visar sig efterfrågan vara större krävs att någon form 

av beställning måste göras. Under försöksveckorna kommer pensionärer att 
erbjudas äta lunch på skolan med start klockan 12.00 och betalning kan 

göras på plats via Swish eller genom att i förväg handla kuponger på 
skolexpeditionen på Färjestadens skola. Kostnaden för en måltid blir 65 
kronor medan 10 kuponger kan köpas för 600 kronor. 

Det återstår att lösa informations- och marknadsföringsfrågorna men dels 
kan de egna kanaler kommunen förfogar över användas och dels kan 

pensionärsorganisationerna underrättas om försöksverksamheten och 
förmedla informationen vidare till sina medlemmar. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer inte att det finns alternativa förslag till beslut mot 

bakgrund av att de yrkanden som framställs i motionen redan är planerade. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut syftar ytterst till att påverka perspektiven ”Folkhälsa 
samt Trygghet och säkerhet”, i kommunstyrelsens reglemente § 2 på ett 

positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses som besvarad med hänvisning till att kostenheten dels har 

undersökt frågorna och dels planerar att genomföra en försöksverksamhet 
under veckorna 42 och 43 år 2019.    

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis 
Ingela Fredriksson 

Verksamhetsstöd - kostenheten 
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§ 17   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Åtta motioner har 
inkommit, en har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, 
två har remitterats till kommunstyrelsen för beredning, tre har remitterats till 

socialnämnden för beredning, en har remitterats till utbildningsnämnden för 
beredning och en har remitterats till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. (KS 2019/000004) 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Följ 
Vellinge - Förbjud tiggeri i Mörbylånga kommun. (KS 2019/000032) 

Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna för kommunala 
styrelsemöten och nämndsmöten. (KS 2019/000040) 

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation. (KS 2019/000116) 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på samtliga skolor i 
Mörbylånga kommun. (KS 2019/000121) 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid avfarten från 
Ölandsbron. (KS 2019/1000122) 

Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Införande av 

funktionen seniorlots. (KS 2019/000129) 

Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Måltider för 

pensionärer (KS 2019/000130)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.   

_____   



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M)  och Ingela Fredriksson (M) - Måltider för 

pensionärer. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 februari 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Motion om måltider för pensionärer 

 
På flera platser i landet erbjuds nu pensionärer att äta i skolmatsalarna.  

Ofta sker det på olika tider än barnen, men ibland blir det gemensamma måltider där barn och 
äldre möts. 
Kökspersonal tycker det är positivt med ett minskat matsvinn samt att det har en lugnande 

effekt på barnen. 
Pensionärerna upplever en social samvaro och får en ökad matlust vilket är positivt för att 

förebygga undernäring. 
Just ensamhet är en orsak till aptitlöshet och undernäring, framförallt bland äldre kvinnor. 
 

Flera skolar där detta genomförts vittnar endast om de positiva erfarenheter som nämns här 
ovan samt att de inte har behövt laga extra mat. 

 
Kommuner som kan nämnas är Haninge, Skärholmen, Falun, Piteå och nu senast Karlskrona. 
 

 
Vi yrkar därför  

 
Att förvaltningen ska utreda hur pensionärer kan få möjlighet att köpa och äta mat i skolans 
restauranger. 

 
Att ett försök genomförs på en av kommunens skolor under höstterminen 2019 

 
 
Färjestaden 2019-02-19 

 
 

Eva Folkesdotter Paradis (M)                        Ingela Fredriksson (M) 
 
 


