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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-11-16

§ 376
Svar på mot ion om mat leveranser till äldre
invånare med anledning av coronaviruset från
Stina Jansson (FI) med flera
KSN-2020-02120
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Sammanfattning
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj
att kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens
beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan
biståndsbeslut,
att kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2021
Bilaga 1, Motion om matleveranser till äldre invånare med anledning av
coronaviruset från Stina Jansson (FI) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 21 oktober 2021
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-11-01

Diarienummer:
KSN-2020-02120

Handläggare:
Daniel Karlsson

Svar på motion om matleveranser till äldre
invånare med anledning av coronaviruset från
Stina Jansson (FI) med flera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.

Ärendet
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj
•

•
•

att kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens
beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan
biståndsbeslut,
att kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.

Beredning
Ärendet har beretts av vård- och omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Äldrenämnden har behandlat ärendet 21 oktober 2021 och föreslagit att motionen
avslås.
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Telefon: 018-727 00 00 (växel)
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Föredragning
Mat och måltider är en av grundpelarna i äldreomsorgen och bör utgöra en integrerad
del av vården och omsorgen gentemot brukaren. Genom detta stärks möjligheterna till
bibehållen livskvalitet för brukaren.
Kommunen har i dagsläget inget beställningssystem för matleveranser i bred mening.
Däremot har kommunen upphandlat avtal om matleveranser från hemtjänsten för
personer med bedömt behov av sådan hjälp, bistånd i form av matleveranser.
Matlådorna som levereras är subventionerade av kommunen.
Tjänster i form av beställning av matlådor och matkassar erbjuds på flera sätt på den
kommersiella marknaden. Om kommunen skulle bistå med detta innebär det att
kommunen konkurrerar med otillåten prispress på en öppen marknad. Att utöka
tillämpningsområdet av den befintliga upphandlade leveransen kan vara problematisk
rent upphandlingsrättsligt om ändringen anses vara en otillåten ändring av
förutsättningarna i avtalet.
Förfarandet kan dessutom stå i strid med övrig lagstiftning då det sannolikt saknas
lagstöd för att på föreslaget sätt sälja subventionerade matlådor till en viss grupp av
personer utan någon föregående individuell behovsbedömning.
I motionen yrkas även på att kommunen ska utöka personalstyrkan för att klara det
utökade behovet. I den mån en utökning av personalstyrkan blir aktuell bedöms i
första hand personer i behov av biståndsinsatser behöva prioriteras. I detta innefattas
särskilt ett gott hushållande av personella resurser med fokus på vård- och
omsorgsinsatser.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2021
Bilaga 1, Motion om matleveranser till äldre invånare med anledning av
coronaviruset från Stina Jansson (FI) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 21 oktober 2021

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion: Matleveranser till äldre invånare med anledning av Coronaviruset
Uppsala kommun måste säkra invånarnas möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov.
För våra äldre invånare är det nu helt avgörande att kunna begränsa sina kontakter med andra
människor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset.
Detta innebär att många äldre sedan en tid tillbaka är helt beroende av andra för att kunna
handla mat och andra dagligvaror. Vi ser en rad goda frivilliga initiativ dyka upp i kommunen och
välkomnar alla solidariska insatser som riktar sig till äldre och andra riskgrupper. Många företag
tar också goda initiativ med hemkörning av mat vilket gynnar äldre och andra riskgrupper, och vi
hoppas att den typen av initiativ ska kunna ge flera goda effekter.
Samtidigt behöver kommunen ta ansvar för att äldre som inte har anhöriga eller bekanta som
kan hjälpa dem med matinköp inte riskerar att gå hungriga, eller på grund av att de frivilliga
insatserna inte räcker till när behoven uppstår. Kommunen behöver en beredskap för att möta
upp dessa grundläggande behov, särskilt då ingen kan säga hur länge nuvarande situation
kommer att fortgå. Vi måste också säkerställa att hemtjänstpersonalen får möjlighet att klara av
samtliga uppgifter. Dessa enkla men viktiga insatser måste stärkas upp utan att konkurrera ut
viktiga hemtjänstinsatser för dem med ännu större behov.
Med anledning av detta yrkar vi att:
-

Kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens
beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan
biståndsbeslut.

-

Kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet.

-

Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i
samband med bokslutet.

Stina Jansson (F!)
Lovisa Johansson (F!)
Charlie Strngberg (F!)
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Äldrenämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2021-10-21

§ 134
Svar på mot ion om mat leveranser till äldre
invånare med anledning av coronaviruset från
Stina Jansson (FI) med flera
ALN-2021-00553
Beslut
Äldrenämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Sammanfattning
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj
att kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens
beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan
biståndsbeslut,
att kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021
Bilaga, Motion om matleveranser till äldre invånare med anledning av
coronaviruset från Stina Jansson (FI) med flera

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

