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§ 198 Dnr KS 2019/000192  

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma 
måltider med lämpliga intervaller för äldre som omfattas 
av kommunens hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider för åldringar 

som omfattas av kommunens hemtjänst, exempelvis att äta frånskjutet från 
lunchrusningen på restauranger eller i skolmatsalar alternativt hemma hos äldre 
som ställer sig positiva till det.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 mars 2019.   

Kommunfullmäktige ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 
25 mars 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2019. 

Socialnämndens § 67.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning att lunchservering redan erbjuds i den 
kommunala verksamheten och att det därmed finns möjlighet till 
gemensamma måltider. Det finns därutöver andra kommunala, helt eller 

delvis finansierade, sociala insatser som inbjuder de äldre till gemenskap. 
För övrigt står det restauranger fritt att erbjuda pensionärer speciella 

luncherbjudanden enligt motionärens anspråk.  
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§ 67 Dnr SN 2019/000056  

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma 
måltider med lämpliga intervaller för äldre som 
omfattas av kommunens hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider för 

åldringar som omfattas av kommunens hemtjänst, exempelvis att äta 
frånskjutet från lunchrusningen på restauranger eller i skolmatsalar 
alternativt hemma hos äldre som ställer sig positiva till det.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 mars 2019.   

Kommunfullmäktige ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 
den 25 mars 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2019.     

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på att kommunen måste marknadsföra de 

möjligheter som finns till att delta i gemensamma måltider för äldre och på 
så sätt bryta ensamheten inom denna grupp på ett bättre sätt. 

Beslutsgång 

Ordförande hör om socialnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 
till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Vidare hör ordförande om socialnämnden kan besluta enligt Eva 
Folkesdotter Paradis förslag och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunen ska på ett bättre sätt marknadsföra möjligheterna för äldre att 
delta i sociala aktiviteter, både kommunala och föreningsinitiativ. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning att lunchservering redan erbjuds i 
den kommunala verksamheten och att det därmed finns möjlighet till 

gemensamma måltider. Det finns därutöver andra kommunala, helt eller 
delvis finansierade, sociala insatser som inbjuder de äldre till gemenskap. 

För övrigt står det restauranger fritt att erbjuda pensionärer speciella 
luncherbjudanden enligt motionärens anspråk.         
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Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma 
måltider med lämpliga intervaller för äldre som 
omfattas av kommunens hemtjänst 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider för 
åldringar som omfattas av kommunens hemtjänst, exempelvis att äta 
frånskjutet från lunchrusningen på restauranger eller i skolmatsalar 

alternativt hemma hos äldre som ställer sig positiva till det.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 mars 2019.   
Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 
den 25 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2019.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt motionären är det idag allt fler äldre som äter i ensamhet och då med 

risken att äta mindre än de skulle gjort i sällskap med andra. För de 
hemtjänsttagare som bedömts ha behov av stöd med matlagning kan de 

genom insatsen få sällskap och social samvaro under tillagningen och 
eventuellt under måltiden utav personalen. Dock åsyftas det med tillredning 
av enklare måltider och att den enskilde genom insatsen ska uppnå skälig 

levnadsnivå, däri ryms inte att laga mat åt fler än den enskilda.   
Det finns dagverksamhet, Ladan i Färjestaden och Syrenen i Södra 

Möckleby, för personer med demenssjukdom, långvarig 
funktionsnedsättning och ensamma äldre. Där kan deltagare äta gemensamt 
till självkostnadspris, denna stödinsats kräver dock biståndsbeslut.    

Träffpunkter finns för närvarande i Färjestaden, Norra Möckleby, 
Mörbylånga samt Södra Möckleby, de är därmed geografiskt utspridda över 

kommunen. På träffpunkterna erbjuds social samvaro samt olika aktiviteter 
för alla pensionärer i Mörbylånga kommun, oavsett om deltagare har insatser 
såsom hemtjänst eller inte.  

På Lindero i Mörbylånga finns det möjlighet för pensionärer att äta lunch, 
denna möjlighet finns alla dagar i veckan men behöver föranmälas. På 

Alungården i Södra Möckleby finns möjlighet att äta lunch måndag till 
fredag varje vecka, även där krävs en föranmälan. Även Vallmon i Norra 
Möckleby erbjuder lunch en dag per vecka, där de lagar gemensam mat och 

äter tillsammans. Även här åsyftas pensionärer med eller utan 
hemtjänstinsatser, vilket alltså är öppet för alla. 

FRISAM - Frivilliga i samverkan - är en samverkan mellan Mörbylånga 
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kommun, PRO, SPF, Röda korset, DHR, Lions Mörbylånga och 

Studieförbundet Vuxenskolan. De anordnar trivselträffar och aktiviteter, 
även detta utspritt geografiskt så att det kan passa flertalet kommuninvånare, 
aktiviteterna innebär underhållning, social samvaro samt emellanåt 

gemensamma måltider. FRISAM kan även erbjuda besök i hemmet, för en 
kaffestund eller liknande, besöken är kostnadsfria.  

Förvaltningen ser ingen möjlighet att besluta över enskilda eller påverka 
deras val om att inbjuda andra pensionärer eller inte i deras hem, sådana 
beslut anses ligga på de enskilda. Förvaltningen anses därför inte heller 

kunna ta ansvar över påtalade insatser eller dess genomförande, som yrkas i 
motionen.  

I övrigt kan tilläggas att det tidigare har gjorts försök med att erbjuda äldre 
gemensamma middagar på t.ex. Äppelvägen i Färjestaden, med syfte att öka 
den sociala samvaron men på grund av omkostnader såsom färdtjänst ansågs 

det för dyrt av de äldre och aktiviteten valdes därav bort av de enskilda. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förutom ovanstående finns flera pensionärsföreningar på lokalnivå som 
erbjuder allehanda aktiviteter och social gemenskap till kommuninvånare. 

Både underhållning, fika samt gemensamma måltider finns på deras agendor. 
Förvaltningen anser att insatser som föreslås av motionären redan finns i 

kommunen alternativt bör anordnas utav enskilda vid intresse. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunikation har inte varit aktuellt för att besvara motionen. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning att lunchservering redan erbjuds i den 

kommunala verksamheten och att det därmed finns möjlighet till 
gemensamma måltider. Det finns därutöver andra kommunala, helt eller 

delvis finansierade, sociala insatser som inbjuder de äldre till gemenskap. 
För övrigt står det restauranger fritt att erbjuda pensionärer speciella 
luncherbjudanden enligt motionärens anspråk.        

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Eric Rosenlund (SD)  

Social omsorg 
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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 Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma måltider med lämpliga 

intervaller för äldre som omfattas av kommunens hemtjänst. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 mars 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Motion       2019-02-10 
 
Erbjuda gemensamma måltider för att minska ensamheten för åldringar 

 
Då många äldre upplever stor ensamhet i sin vardagstillvaro. Att många åldringar sitter ensamma 

större delen av sina dagar utan att ha någon att samtala med utöver hemtjänsten. Maten intas ofta i 
ensamhet och i flera mindre studier berättar de äldre hur de ersätter måltidssällskapet med tv, radio 
eller fåglarna vid fågelbordet utanför fönstret. . 

Ylva Mattsson Sydner, docent vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet menar: En 
biologisk syn på mat har alltid varit viktig inom offentlig sektor där mat planeras, tillagas och 

serveras till bland annat äldre inom vård och omsorg. Som etnologen Åke Daun skriver så skulle 
människor äta mat på samma vis som vi tankar en bil om det inte vore för behov som till exempel 
vänskaplig samvaro, avkoppling och sinnesnjutning. Mat och måltider har med andra ord betydande 

värden utöver det biologiska, hos de allra flesta människor. Det psykologiska och sociala värdet är 
viktigt och på så vis blir de vanor, normer och värderingar som uttrycks och förmedlas i relation till 

mat och måltider ett tydligt uttryck för kultur och social identitet. 
Det är vanligt att både de äldre själva och hemtjänstpersonalen beskriver de ensamma måltiderna 
som problematiska och att det leder till att den äldre äter mindre än vad denne egentligen behöver. 

Eftersom ensamhetsätandet har uppmärksammats som problem har också olika former av åtgärder 
vidtagits för att erbjuda gemenskap vid måltiden. Exempelvis dagaktiviteter där måltider är 

inkluderade, att mindre grupper med hemmaboende samlas för en gemensam måltid eller att de får 
hjälp att ta sig till en närliggande restaurang. Ibland finns möjlighet att genom biståndsbeslut avsätta 
tid för hemtjänstpersonalen, så att de kan vara sällskap vid måltiden. 

En holländsk studie visade att en förändrad måltidssituation medförde att de äldre åt mer. 
För att den enskilda äldre själv, i så stor utsträckning som möjligt, ska uppleva måltiden som 

trivsam och maten som god behövs ett ständigt samspel och en stor lyhördhet mellan personal, 
anhöriga och den äldre – som så väl behöver maten.  
 

Därför föreslår jag att kommunen aktivt skall erbjuda gemensamma måltider vid lämpliga 
tidpunkter. 

Till exempel att två gånger i veckan erbjuda gemensamma måltider, att avtala med serveringar att 
man gruppvis kan äta på restauranger förskjutet från lunchrusningen, att ha gemensamma mål på 
skolmatsalarna eller att äta tillsammans hos någon av brukarna som ställer sig positiv till detta. 

På detta sätt kan kommunen stimulera de äldre utan att kostnaden bör bli betungande. Viss 
effektivisering är möjlig att uppnå till en win-win situation om detta kan hanteras förnuftigt. 

 
Jag yrkar att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider med lämpliga intervall för åldringar 
som omfattas av kommunens hemtjänst. 

 
 

Eric Rosenlund 
SD Mörbylånga 


