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§ 22

Svar på motion om ökad måltidsglädje för äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att Habo kommun ska se över möjligheterna att ha
måltidsvänner, volontärer som håller ensamma äldre sällskap.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen ska
bifallas. Socialnämndens skriver att kommunens frivilligsamordnare och
ordförande i styrelsen Träffpunkt Habo för seniorer är båda positiva till att
skapa måltidsgemenskap för äldre.
Förslaget är att väntjänsten utökas med måltidsgemenskap. Väntjänst
samordnas idag av kommunens frivilligsamordnare där frivilliga stödjer en
medmänniska genom individuella besök, promenader, tidningsläsning med
mera. För att vara med i frivilligverksamhet behövs inget medlemskap i
organisation.
Förslaget innebär att de som önskar måltidsgemenskap äter tillsammans
med sin måltidsvän på Kärrsliljan. Den som önskar bli eller få en
måltidsvän vänder sig till kommunens frivilligsamordnare. Upplysning om
möjligheten att bli eller få måltidsvän ges via kommunens digitala kanaler,
information till föreningar, Träffpunkt Habo för seniorer samt via
hemtjänst och biståndshandläggare.
Måltiden bekostas av den som äter maten. De som fyllt 65 år får rabatt på
måltider vid Kärrsliljan. Rabatten är beslutad av kommunfullmäktige i
syfte är att fler äldre ska få näringsriktig mat och uppleva gemenskap.
Dagens lunch kostar 60 kronor per portion och ett häfte med 10 kuponger
kostar 560 kronor 2017.
För den som är beviljad matdistribution är priset 55,80 kronor per portion
2017. Den som är beviljad matdistribution kan välja att äta sin måltid vid
Kärrsliljan istället för att få den hemsänd. Portionspriset blir detsamma
oavsett om maten äts i hemmet eller på Kärrsliljan.
Socialnämnden föreslår att även de boende vid Kärrsgården ska ha
möjlighet att få en måltidsvän.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas (KS 2018-02-07 § 29)
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Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
Socialnämnden
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