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Kommunstyrelsen 

Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till 
subventionerade seniorrestauranger 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  besvara motionen enligt föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Caroline Andersson med flera, alla S, föreslår i motion, väckt den 30 september 2013, att 
kommunfullmäktige ger Vård och Bildning i uppdrag att öppna upp möjliga skolrestauranger 
för seniorer och att Vård och bildning och äldrenämnden får i uppdrag att ta fram ett 
kupongsystem som gör att kommunens seniorer kan betala subventionerade luncher på 
skolrestauranger som inte erbjuder kontant- eller kortbetalning. Vidare föreslår de att 
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunalt subventionerade 
luncher för seniorer på privat ägda restauranger. Motionen återges i bilaga 1.  

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenämnden (ÄLN) och Styrelsen för Vård och Bildning 
(SVB).  

ÄLN, bilaga 2, ser positivt på motionens intentioner. ÄLN har under flera år arbetat för att 
främja ett hälsosamt åldrande, bland annat genom öppna och förebyggande verksamheter vid 
träffpunkter och seniorrestauranger. Nämnden påpekar att det är en utmaning att 
tillgängliggöra service för seniorer i till exempel restauranger och affärer där det behövs 
incitament och kunskap för företag och fastighetsägare. Nämnden anser att kommunens stöd 
inte främst ska ges i form av ekonomiska subventioner. Vidare bedömer nämnden att ett 
kupongsystem skulle innebära en för omfattande administration. Nämnden kommer för egen 
del att utreda möjligheten att vidga konceptet med seniorluncher så att det når flera delar av 
kommunen. Reservation har avgivits av S.  
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SVB, bilaga 3, anser att det är viktigt att kommunens lokaler används på ett effektivt sätt och 
ser positivt på generationsutbyte samt fler vuxna i skolornas restauranger. Styrelsen menar att 
vissa frågor behöver utredas för ett lyckat genomförande av seniorluncher på skolor. Vård och 
Bildning driver idag på uppdrag av kontoret för hälsa, vård och omsorg flera seniorrestau-
ranger.  
 
Föredragning 
Att arbeta främjande för ett hälsosamt åldrande blir allt viktigare för att kunna möta den 
demografiska utveckling med en åldrande befolkning som sker såväl i Uppsala som i riket. 
Det handlar om allt från att tillgodose trygga bostäder till möjligheter till olika typer av 
aktiviteter och sociala möten. Ökad tillgänglighet till seniorluncher är således ett sätt att 
främja ett hälsosamt åldrande genom att det både bidrar till god hälsa och social samvaro.  
 
För den som är 65 år och äldre och vill äta i sällskap med andra presenteras det tio 
seniorrestauranger runt om i Uppsala på Uppsala kommuns hemsida. Tanken med 
seniorrestauranger är att de ska ge en helhetsupplevelse, trivsam miljö, vänligt bemötande och 
vällagade och näringsriktiga måltider. Enligt Äldreombudsmannens årsrapport för 2013 är det 
många som besöker seniorrestaurangerna. Enligt seniorerna själva är det betydelsefullt för 
dem att få äta god lagad mat och att få möjligheten att inta måltiden med andra.  
 
För att öka tillgången av seniorluncher föreslår motionärerna att skolrestauranger ska öppna 
upp för möjligheten för seniorer att få inta och köpa lunch på en skola nära dem. De vill även 
att ett kupongssystem införs. Planer finns på en mer organiserad försöksverksamhet gällande 
seniorluncher på några skolor inom Vård och Bildning, men innan man kan starta upp på 
allvar behöver några frågor utredas. Det handlar om lösningar för ett effektivt 
betalningssystem som inte kräver för mycket administration. Det handlar även om hur man 
löser skolrestaurangernas kapacitet mellan 10.45 – 12.00 samt hur man säkerställer 
överblicken av vuxna som rör sig inom skolornas lokaler. 
 
Motionärerna föreslår även att utreda möjligheten om att införa kommunalt subventionerade 
luncher för seniorer på privat ägda restauranger. Det är en utmaning att tillgängliggöra service 
för seniorer i till exempel restauranger. För att göra detta möjligt behövs mer stöd i form av 
incitament och kunskap för företagare och fastighetsägare.  
 
Äldrenämnden har ansvaret för öppna insatser så som träffpunkter för äldre och 
seniorrestauranger. I samband med föreliggande yttrande gav äldrenämnden kontoret för 
hälsa, vård och omsorg i uppdrag att utreda möjligheterna att vidga konceptet med 
seniorluncher så att det når fler delar av kommunen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ambitioner inom kommunen att utöka 
tillgängligheten för seniorluncher. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson    Ulla Holmgren 
Stadsdirektör     Enhetschef 
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KommunfMlmäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Öka tillgängligheten till subventionerade 
seniorrestauranger 
Uppsala kommun står inför stora uttnaningar. Under de kommande åren beräknas 
befollmingen som är 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 är givetvis glädjande att så många äldre väljer att bo och leva i vår stad. 
Samtidigt kommer utvecklingen att ställa stora krav på kommunen vad gäller 
framförhållriing och strategisk planering. 

Om vårdbehovet ökar i samma utsttäckning som antalet äldre ökar kommer det att 
innebära stora ekonomiska utmaningar för kommunens ekonomi. På 20 års sikt för 
det sig om ökade utgifter för äldteofnsorgen 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 
vi socialdemokrater särskilt vill lyfta fram är utökade möjligheter till social samvaro 
runt måltiden. Uppsala kommun 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 liliasinnade över en kopp 
kaffe. Restaurangerna är oerhört populära och har ett stadigt ökande antal besökare. 
Restaurangerna ät 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 möjhgheterna 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 sikt dämpa kostoadsutvecldingen för 
Uppsala kommuns äldreomsorg. 

Trots att seniorrestaurangema är ett mycket uppskattat serviceutbud i kommunen har 
inte Uppsalas äldrenämnd i dagsläget möjlighet att försörja alla äldre med 
lättiUgänghga seniorrestauranger. I Atissa bostadsområden och inte minst på 
landsbygden är antalet äldre för få för att en seniorrestaurang ska kunna bära sina 
kostnader. Ytterligare en utinaning är att "senioiTestaurang"-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.socialdemokraterna.se/uppsala 

Bilaga 1



1. Öppna upp skokestauranger för seniorer. Runt om i hela Uppsala kommun 
finns det skohestauranger som varje dag serverar lunch till hundratals elever. 
Enligt Vård och Bndning 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 Budnings-
och Kulturcentrum där erfarenheterna är positiva. Genom att öppna upp 
skokestaurangerna blk möjligheten till subventionerade luncher och social 
samvaro tillgänghgt även för seniorer som kanske bor för långt ifrån en 
seniorrestautang, eller som helt enkelt inte gillat konceptet med att enbart 
umgås med senioter. Det uppmunttaf även till viktiga generationsutbyten 
mellan unga och äldre som kan ha olika erfarenheter att dela med sig av. I ett 
första steg vill Socialdemokraterna pröva möjligheten att öppna upp 
Vaksalaskolans restaurang för seniorer. Den senioiTestaurang 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 avslutningsvis att subventioneringen av måltiderna genomförs med 
hjälp av ett kupongsystem, eftersom skokestaurangema inte hanterar 
kontant- eller koitbetahiing. 

2. Pröva möjligheten med subventionerade luncher på privat ägda restauranger 
runt om i kommunen. I Köpenhamn finns möjlighet för 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 och ett lagat mål mat kan bli tillgängligare föl 
de äldre som idag bor långt ifrån någon av kornmunens senioiTestauranget. 
Avslutoingsvis kan det även gynna små- och medelstola företag som kan öka 
sin kundkrets till fler Uppsalabor. 

Med anledning av ovanstående föteslås kommunfullmäktige besluta: 

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

Att ge Vård och Bddtiing 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 koitbetalrung 



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

Socialdemokraterna 

Caroline Andersson Agneta Boström 
2:e vice ordförande Äldienämnden (S) 2:e vice ordförande Våld och Bddning (S) 

i/Marlene Burwick 
Korrimunaliad (S) 

Staffan Yngve 
Koimriunfullmäktigeledamot (S) 



Uppsala 
ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 
Nordström-Liiv Gunvor 

Datum 
2014-01-22 

Diarienummer 
ALN-2013-0220.30 

Kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. 20'^ -02- \ 2 
D i a r i e n r . 

Aklbil. 

Yttrande över 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 t i 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 t i l 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, ti 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 til l detta inte främst 
ska ges i form av ekonomiska subventioner. Möjlighet t i l l tillgänglighetsguider, 
tillgänglighetsutmärkelse, certifiering eller liknande skulle kunna vara ett alternativ. 

Äldrenämnden ser positivt på motionens intentioner och kommer för egen del att utreda 
möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det når fler delar av kommunen. 

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala 
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Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor 
Ordförande 

Annie Arkebäck Morén 
Sekreterare 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

§ 8 

Motion av Caroline Andersson m fl (S) om att öka tillgängligheten till 
subventionerade seniorrestauranger 
ALN-2013-0220.30 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avge reviderat yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag, och 

att ge kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det 
når fler delar av kommunen. 

Reservationer 
Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Kerstin Holmberg (S) och Claes Olsson (S) reserverar 
sig mot beslutet gällande första att-satsen, t i l l förmån för bifall t i l l motionen enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag t i l l skiivelse föreligger 2013-11-05 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

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 vil l även att äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa kommunalt subventionerade luncher på privat ägda restauranger. 

I bifogat förslag t i l l 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. 

Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-01-22 

Yrkande 
Ordförande Ebba Busch Thor (KD) yrkar bifall t i l l föreliggande yttrande med tillägg av följande 
avslut: 
Äldrenämnden ser positivt på motionens intentioner och kommer för egen del att utreda 
möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det når fler delar av kommunen. 

Vidare yrkar ordföranden på ytterligare en att-sats lydande: 
att ge kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att vidga konceptet med seniorluncher så att det 
nåi- fler delar av kommunen. 

Caroline Andersson (S) yrkar avslag på första att-satsen ti l l förmån för bifall t i l l motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först eget yrkande om en ytterligare att-sats under proposition och finner att 
nämnden bifaller densamma. 

Därefter ställer ordföranden eget yrkande om bifall t i l l föreliggande yttrande med tillägg, och 
Caroline Anderssons avslag t i l l första att-satsen ti l l förmån för bifall t i l l motionen, under 
proposition, och finner att nämnden beslutar i enlighet med eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Socialdemokraterna 

Yttrande avseende motion av Caroline Andersson (S) m.fl. 
om att öka tillgängligheten till subventionerade 
seniorrestauranger 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig til l förmån för eget yrkande om att 
föreslå äldrenämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka föreliggande motion 

De argument mot motionens yrkanden som den borgerliga majoriteten 
framför i sitt yttrande til l kommunstyrelsen är ologiska och dåligt 
underbyggda. 

I yttrandet påstås att seniorer redan idag kan äta vid skolrestauranger inom 
kommimen. Detta är inte helt sant. I kommunens seniorguide står att läsa i 
en bisats att äldre som vil l äta på en skolrestaurang kan kontakta ansvarig 
restamangchef för att få information - det är alltså inte så att seniorer som 
vil l äta på en skolrestaurang "fritt" kan gå dit. Det finns vidare ingen lista 
över skolrestauranger på samma sätt som för seniorrestauranger i de 
informationsbroschyrer som vänder sig t i l l seniorer. I kontakter med Vård 
och Bildning ställer man sig positiv t i l l en bredare användning av 
skolrestaurangerna. Man uppger inte heller att detta redan är något som sker 
på bred basis idag. Ett undantag är Stenhagens kultur- och bildningscentrum 
där man lyckats hitta en lösning för att erbjuda lunch t i l l seniorer. I övrigt 
hänvisar man ti l l att praktiska frågor måste lösas vad gäller kontanthantering 
för betalning, säkerhet för eleverna och kapacitet att ta emot fler besökare. 
Allt detta talar för att användningen av skolresturanger som 
seniorrestauranger är en sällsynt, för att inte säga obefintlig företeelse. 

Den borgerliga majoriteten menar vidare att det ligger i äldrenämndens 
intresse att främja tillgänglighetsskapande åtgärder för samhällsservice, men 
att detta i första hand inte bör ske genom ekonomiska subventioner. Detta 
argument förefaller helt ologiskt eftersom äldrenämnden redan idag erbjuder 
seniorluncher til l ett subventionerat pris. Äldrenämnden har vidare beslutat, 
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i politisk enighet, om tillkomsten av fler seniorresturanger med 
subventionerade luncher. 

Det är . socialdemokraternas uppfattning att en utbyggnad av 
seniorrestaurangerna måste kompletteras med alternativ som ytterligare ökar 
tillgängligheten t i l l god och näringsriktig kost - i synnerhet inom glesbygd 
där befollcningsunderlaget idag är för begränsat för att det ska motivera 
uppförandet av större seniorrestauranger. Mot bakgrund av detta förordar vi 
därför äldrenämnden att förorda kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. 



Bilaga 3








