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Motion av Rigmor Stenmark (C) om
subventionerad lunch för seniorer
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att en översyn görs av
samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad måltid så att alla
har lika förutsättningar gällande pris för måltider.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen.
Jämställdhets- och näringslivsperspektiven har beaktats i ärendet.
Föredragning
Uppsala kommun driver sju seniorrestauranger i olika delar av staden. På
seniorrestaurangerna erbjuds kommuninvånare över 65 år att äta subventionerade
luncher till ett pris av 50 kronor under årets alla dagar.
Subventionerade luncher på restaurangen på Fyrishov infördes som lösning till att
seniorrestaurangen Karl-Johan i Svartbäcken lades ner. Avtalet med Fyrishov
avslutades 1 februari 2019 då nämnden ansåg att behovet av subventionerade luncher
för äldre kunde tillgodoses genom de befintliga seniorrestaurangerna i egen regi. Till
exempel ligger Ramunds seniorrestaurang 1000 meter från Fyrishov och erbjuds alltså
som alternativ.
ldagsläget är det endast seniorrestaurangerna i kommunens egen regi som serverar
subventionerade luncher för kommuninvånare 65 år och äldre. Seniorrestaurangerna
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går under ett samlat avtal mellan nämnden och måltidsservice. Avtalet kommer
fortsatt att regleras mellan nämnden och måltidsservice och samtliga
seniorrestauranger kommer att ha samma prissättning. En översyn gällande likvärdiga
förutsättningar runt prissättning är därför inte aktuell.
Under hösten 2019 kommer nämnden att se över sätt att utveckla och förbättra
seniorrestaurangerna, bland annat möjligheten att utöka möjligheten till
subventionerade seniorluncher på landsbygden.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Uppsala, den 1 februari 2019

Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad
lunch för seniorer
Många äldre har idag möjlighet att äta lunch till subventionerat pris på restaurangen vid
Fyrishov, en möjlighet som nu avses att dras in. Detta har många förståeligt reagerat på. Ett
uppskattat inslag som också är en bra förebyggande vård då det ger såväl bra näringsriktig
måltid i samband med att det skapar gemenskap mellan människor. Många vittnar om
betydelsen av den sociala kontakten. Således är det försvarbart att även i fortsättningen
subventionera måltider för seniorer vid Fyrishov.
En översyn bör emellertid göras så att samtliga restauranger som serverar av kommunen
subventionerad lunch har en samstämmighet så att priserna är lika.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige

att en översyn görs av samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad
måltid så att alla har lika förutsättningar gällande pris för måltider.
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