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Socialnämnden

§ 31

2019-02-06

Dnr 2019/000029 017

Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta
ensamheten!
Sammanfattning av ärendet
I motionen yrkas att kommunen ska utreda hur pass stor och utbredd
ensamheten är bland våra kommuninvånare, samt att komma med förslag på
förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 22 oktober 2018.
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 23 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.
Förslag till beslut på mötet
Eric Dicksson yrkar på att även om motionen avslås att socialnämnden fattar
ett beslut om att arbeta vidare med frågan enligt motionens linjer.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta Eric Dickssons förslag till
beslut och finner att socialnämnden bifaller förslaget.
Socialnämndens beslut
Att socialnämnden arbeta vidare i enlighet med motionens intentioner och
lyfter frågan om ensamhet tillsammans med ”uppsökande verksamhet” och
bjuder in dem till ett framtida nämndsammanträde.
Socialnämndens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen inte bedömer det som
möjligt att framställa en utförlig och korrekt utredning av kommunens alla
invånare med hänsyn till integritets- och ekonomiska skäl.
_____
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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M-verksamheten

Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta
ensamheten!
Beskrivning av ärendet
I motionen yrkas att kommunen ska utreda hur pass stor och utbredd
ensamheten är bland våra kommuninvånare, samt att komma med förslag på
förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 22 oktober 2018.
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 23 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.
Överväganden
Att motverka ensamhet kan vara att kommuninvånare får möjlighet att vara
en del av ett sammanhang. KASAM är ett grundfundament i salutogent
perspektiv och betyder känsla av sammanhang. Det salutogena perspektivet
innebär att se det friska, att bibehålla eller förbättra hälsan. Det finns många
aktörer på Öland vid sidan av de kommunala verksamheterna som riktar sig
till människor och delaktighet, frivilligorganisationer och intresseföreningar,
även kyrkor. Kommunen erbjuder är olika former av fritidsverksamhet, det
finns för ungdomar, inom socialpsykiatrin (öppet för alla) och för äldre finns
träffpunkter. Biblioteken erbjuder diverse aktiviteter till alla invånare.
Anhörigcafé erbjuder ett sammanhang för råd och stöd och en möjlighet att
träffa andra i liknande situation. Arbetsmarknadsenheten är ett stöd för dem
som behöver hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet och nå egen försörjning
(att stå utan arbete är en vanlig orsak till ensamhet). Bygdegårdar och
hembygdsföreningar drivs med delvis kommunala bidrag och finns utspritt
över hela kommunen och har många gånger en avgörande roll på
landsbygden. FRISAM - Frivilliga i samverkan - erbjuder besök av en
medmänniska, i form av promenad eller en fika eller liknande. Kommunen
arrangerar kontaktverksamhet för barn, familjer och vuxna som är i behov av
stöd i vardagen, det finns kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem
beroende på behov. Folkhälsorådet har det övergripande ansvaret för
folkhälsofrågorna i Mörbylånga kommun. Rådets uppgift är att på olika sätt
skapa goda förutsättningar för en positiv hälsoutveckling bland invånarna i
Mörbylånga kommun. Kommunen har en utsedd folkhälsosamordnare som
samordnar det lokala arbetet. Samtliga kommuner och Landstinget i Kalmar
län har tillsammans skapat Case Manager-verksamheten. Det är en
kostnadsfri service som erbjuds personer över 18 år med psykisk ohälsa, som
har behov av att samordna olika stöd och hjälpinsatser. Idrottsföreningar
drivs delvis av kommunala bidrag och syftar till att aktivera människor, i
synnerhet barn och unga, att genom aktivitet stärka folkhälsan.
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Det inte säkert om fler insatser tillkommer att de når dem som upplever
ensamhet. Det är inte heller säkert att en undersökning i den omfattningen
skulle kunna redogöra för vad som skulle vara en förebyggande insats. Att
utreda utan att ha ett genomtänkt syfte kan för den enskilde upplevas
kränkande, i synnerhet om det inte leder till någon förbättring.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut bedöms inte komma att påverka några av perspektiven i
kommunstyrelsens reglemente § 2.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen inte bedömer det som
möjligt att framställa en utförlig och korrekt utredning av kommunens alla
invånare med hänsyn till integritets- och ekonomiska skäl.

Ann-Katrin Ståhl
Verksamhetsområdeschef

Fattat beslut expedieras till:
Eric Dicksson (KD)
M-verksamheten

Pernilla Ekholm Slottner
Omsorgschef
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Kommunfullmäktiges ordförande
Kjell Magnusson
Kjell.magnusson@morbylanga.se
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för anmälan

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

Kjell Magnusson
Ärende

Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta ensamheten!
Beslutsunderlag

Motion inkommen den 22 oktober 2018.
Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kjell Magnusson
Kommunfullmäktiges ordförande

