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Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande till Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen föreslås att 
Vård & bildning får i uppdrag att öppna skolrestaurangerna för seniorer. Vidare föreslås att ett 
kupongsystem tas fram så att seniorer kan betala med dessa på de skolor som inte erbjuder 
kort- eller kontantbetalning. Motionärerna vill även att äldrenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa kommunalt subventionerade luncher på privat ägda restauranger. 
I bifogat förslag till yttrande lyfts äldrenämndens hälsofrämjande och förebyggande arbete 
samt seniorrestaurangernas uppdrag som omfattar mer än näringsriktiga, subventionerade 
luncher. Att främja tillgänglighetsskapande åtgärder för samhällsservice ligger i nämndens 
intresse men bör inte i första hand ske genom ekonomiska subventioner. 
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Yttrande: Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till 
subventionerade seniorrestauranger, dnr KSN-2013-1216 

Kommunstyrelsen har begärt äldrenämndens yttrande i rubricerat ärende. 

Äldrenämnden har under flera år arbetat för att främja ett hälsosamt åldrande, bland annat 
genom öppna och förebyggande verksamheter vid träffpunkter och seniorrestauranger. 
Utveckling av befintliga eller nya verksamheter görs kontinuerligt utifrån behovsanalyser. 
Som exempel kan nämnas den storköksutredning som har genomförts samt att öppna en 
seniorrestaurang i anslutning ti l l vårdboendet Bernadotte när detta öppnades. 

Det är redan idag möjligt för seniorer att köpa och inta lunch vid skolrestaurangerna. Det har 
däremot bedömts att ett kupongsystem skulle innebära en för omfattande administration. 

Seniorrestaurangernas uppdrag är inte enbart att erbjuda näringsriktig lunch ti l l ett 
subventionerat pris. I konceptet ingår även att erbjuda en social gemenskap, att samarbeta 
med volontärer i form av värdar/värdinnor samt att kunna informera och slussa vidare til l 
andra verksamheter så som träffpunkter och anhörigstöd vid behov. De har även en god fysisk 
tillgänglighet i form av ljussättning, ljuddämpande åtgärder och utrymme för rullstol och 
rollator. Att erbjuda subventionerade luncher på privatägda restauranger kräver 
administration, t i l l exempel bedömning av lokalernas tillgänglighet och lunchernas 
näringsinnehåll så att en likvärdig måltidskvalitet erbjuds alla. 

Att tillgängliggöra service för seniorer i t ex restauranger och affärer är en stor utmaning där 
det behövs incitament och kunskap för företag och fastighetsägare att göra nödvändiga 
investeringar i tillgänglighet. Äldrenämnden anser att kommunens stöd t i l l detta inte främst 
ska ges i form av ekonomiska subventioner. Möjlighet ti l l tillgänglighetsguider, 
tillgänglighetsutmärkelse, certifiering eller liknande skulle kunna vara ett alternativ. 
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Remiss: Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till 
subventionerade seniorrestauranger 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 13 januari 
2014 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 
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kommunledningskontoret 
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Kommunfollrnäktige i Uppsala 

Öka tillgängligheten till subventionerade 
seniorrestauranger 
Uppsala koinmun ståt inför, stora utmaningar. Under de kommande åren beräknas 
befoUaiingen som ät över 65 år öka med cirka 12,5 procent. Det totala antalet 
personer 65 år och äldre i kommunen beräknas vid slutet av perioden ha passerat 
35 000. Det ät givetvis glädjande att så många äldre väljer att bo och leva i vår stad. 
Samtidigt kommer ufrrecklingen att ställa stora krav på kommunen vad gäller 
framföihållning och strategisk planering. 

Om vårdbehovet ökar i samma utsträckriing som antalet äldre ökar kommer det att 
innebära stora ekonomiska utmaningar för kommunens ekonomi. På 20 års silct rör 
det sig om ökade utgifter för äldreomsorgen i nivå med en miljard kronor. V i 
behöver arbeta på flera olika fronter för att äldre ska må bra och ha en god hälsa 
längre upp i åldrarna. Det inkluderar insatser rörande tillgängligt boende, öppna 
insatser för social samvaro, kultur, anpassad kollektivtrafik m.m. En viktig insats som 
v i socialdemokrater särskilt vill lyfta fram är utökade möjligheter till social samvaro 
runt måltiden. Uppsala kornmun erbjuder idag seniorer att träffas för gemensam 
lunch på någon av kommunens tio seniorrestauranger. Där erbjuds en komplett 
måltid till ett subventionerat pris och möjligheten att träffa likasinnade över en kopp 
kaffe. Restaurangerna är oerhört populära och har ett stadigt ökande antal besökare. 
Restaurangerna är dock inte enbart ett positivt inslag för kommunens seniorer. 
Genom att möjliggöra subventionerade luncher ute på stan kan kommunen bidra till 
att bryta social isolering och förbättra möjligheterna till god kost för individer som 
kan ha svårigheter med egen matiagning. Detta är en hälsofrämjande insats som kan 
bidra till att skjuta upp tyngre vårdbehov och på silct dämpa kostnadsutvecldingen för 
Uppsala kornmuns äldreomsorg. 

Trots att seniorrestaurangerna är ett mycket uppskattat serviceutbud i kommunen har 
inte Uppsalas äldrenämnd i dagsläget möjlighet att försörja alla äldre med 
lättillgängliga seniorrestauranger. I vissa bostadsområden och inte minst på 
landsbygden är antalet äldre för få för att en seniorrestaurang ska kunna bära sina 
kostnader. Ytterligare en utmaning är att "seniorrestaurang"-konceptet inte faller alla 
i smaken. En del äldre kan vilja äta ute och träffa andra, men kanske inte 
nödvändigvis enbart träffa andra seniorer. Det är mot bakgrund av dessa utmaningar 
som socialdemokraterna föreslår två satsningar: 

Socialdemokraterna I Uppsala 
www.socialdemokralerna.se/uppsala 



1. Öppna upp skokestauranger föl - seniorer. Runt om i hela Uppsala kornmun 
finns det skokestauranger som vaije dag serverar lunch till hundratals elever. 
Enligt Vård och Bildning som driver skokestaurangerna i Uppsala kommun 
finns kapacitet för att också ta emot ett antal seniorer som vill äta lunch. 
Redan idag erbjuds till exempel den möjligheten på Stenhagens Bildnings-
och Kulturcentrum där erfarenheterna är positiva. Genom att öppna upp 
skokestaurangerna blk möjligheten till subventionerade luncher och social 
samvaro tillgängligt även för seniorer som kanske bor för långt ifrån en 
seniorrestauiang, eller som helt enkelt inte gillar konceptet med att enbart 
umgås med seniorer. Det uppmuntrar även till viktiga generationsutbyten 
mellan unga och äldre som kan ka olika erfarenheter att dela med sig av. I ett 
första steg vill Socialdemokraterna pröva möjligheten att öppna upp 
Vaksalaskolans restaurang för seniorer. Den seniorrestaurang som tidigare 
fanns i Fålhagen stängdes, till mångas förtret, ner härom året och kommer 
inte att öppna igen. Det geografiska läget borde därför vara optimalt. V i 
föreslår avslutaingsvis att subventioneringen av måltiderna genomförs med 
hjälp av ett kupongsystem, eftersom skokestaurangerna inte hanterar 
kontant- eker kortbetalning. 

2. Pröva möjligheten med subventionerade luncher på privat ägda restauranger 
runt om i kommunen. I Köpenhamn finns möjlighet föl- seniorer att äta 
kommunalt subventionerade luncher på några av stadens restauranger. 
Socialdemokraterna vill att möjligheterna att införa en liknande modell i 
Uppsala kommun utreds. Fördelarna är flera. Liksom i det ovanstående 
förslaget kan kommunen öka antalet alternativ till seniorrestaurangerna och 
anpassa de subventionerade måltiderna till olika individers önskemål. 
Möjligeten till social samvaro ock ett lagat mål mat kan bk tillgängligare för 
de äldre som idag bor långt ifrån någon av kommunens seniorrestauranger. 
Avslutningsvis kan det även gynna små- och medelstora företag som kan öka 
sin kundkrets till fler Uppsalabor. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att ge Vård och Bildning i uppdrag att öppna upp möjliga skokestauranger för 
seniorer 

Att ge Vård ock Bädning och Äldrenämnden i uppdrag att ta fram ett kupongsystem 
som gör att kommunens seniorer kan betala subventionerade luncher på 
skokestauranger som inte erbjuder kontant- eller kortbetalning 



Att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunalt 
subventionerade luncher för seniorer på privat ägda resturanger 

Socialdemokraterna 
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