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Motion 5/2016 – Äldre ska få äta lunch tillsammans på Nysätragården 

Sammanfattning av motionen   

Marta Pettersson (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att äldre i Ånäset 

bör ges möjlighet att äta lunch i befintlig matsal på Nysätragården. Idag serveras lunch på 

Mårsgården i Robertsfors och på Hammarhöjd i Bygdeå. I Ånäset kan idag ett fåtal äldre äta 

på Korttidsboendet Gläntan. Andra möjligheter till gemensamma måltider för äldre saknas 

nu i Ånäset. I motionen föreslås att befintlig matsal och kök på Nysätragården, som idag inte 

används som matsal bör utrustas för att kunna användas till detta ändamål. 

Aktuell situation   

I dagsläget ges äldre förutsättning att äta gemensamma måltider i Robertsfors och i Bygdeå. 

I Ånäset ges ett fåtal äldre denna möjlighet genom att de äter på kottidsboendet Gläntans 

matsal. Detta är en lösning som inte är helt tillfredsställande ur ett antal aspekter. Antalet 

äldre som får möjlighet till detta är mycket begränsat och det kan därför inte anses finnas 

samma möjlighet till detta i Ånäset som Bygdeå och Robetsfors. Vidare har denna lösning 

uppkommit som en alternativ lösning och bedöms inte vara hållbar i längden då det kan få 

konsekvenser för de boende i form av ingrepp i den personliga integriteten och ökad oro. 

Lokal   

Lokalen som föreslås i motionen är väl lämpad för denna verksamhet. Den ligger centralt i 
Ånäset och är tillgänglig för målgruppen. Lokalens storlek bedöms också tillräcklig för att 

inrymma det antal gäster som väntas äta gemensamt. Vissa renoveringsåtgärder och 

investeringar blir dock nödvändiga för att kunna bedriva denna verksamhet. Bland annat 

behöver det inversteras i en diskamaskin som uppfyller kraven för denna typ av verksamhet. 

En mindre ombyggand i köket behöver också göras.  

Biståndsprövning    

Biståndsprövning för måltider för äldre hanteras i dagsläget enligt följande: Personer under 

75 år kan efter ansökan beviljas möjlighet att äta gemensam lunch. Personer över 75 år 

erbjuds denna möjlighet utan biståndsprövning.   

Personal   

I motionen föreslås personal från hemtjänsten servera lunchen på Nysätragården. 

Hemtjänsten har möjlighet att verkställa denna uppgift, dock ej fullt ut med samma personal 

som idag kör ut mat till äldre i hemmen.  Till en början medför detta en volymökning 
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avseende hemtjänstens uppdrag. I en förlängning finns dock en möjlighet att förhållandet 

jämnar ut sig i takt med att fler väljer att äta gemensam lunch. 

Kostnader   

Investeringskostanden: 

Beräknad investeringskostand för detta väntas uppgå till 50 000 kr enligt följande:   

Diskmaskin 30 000 kr 

Ombyggnad kök 10 000 kr 

Inventarier 10 000 kr 

Personalkostnad/drift: 

Beräknad volymökning för hemtjänsten för att verkställa detta uppgår till 0,25 årsarbetare. 

Till detta kan komma ytterligare kostnader i form av ledsagning till och ifrån matsalen. 

Verkställighet   

Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med motionen bedöms verksamheten kunna 

komma i drift den 15 januari 2018. 

Bedömning   

Det är min bedömning att genom att verkställa motionen så möjliggör vi för fler äldre i 
Ånäset att äta gemensam lunch vilket i sin tur bedöms kunna ge många positiva följder så 

som beskrivs i motionen. På det sätt denna möjlighet ges i dag, på korttidsboende Gläntan, 

är inte optimalt ur flera aspekter, vilket också talar för att detta bör lösas på ett annat sätt. 

Att genomföra förslaget kommer dock att medföra investeringskostnader och 

driftskostander som vi inte har budgeterat för idag vilket bör tas i beaktande av 

kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut   

Att kommunstyrelsens sociala utskott föreslår att motionen antas. 

 

Jhonas Nilsson 

Socialchef  
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