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Till: Kommunfullmäktige

Svar på motion - Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup
att få äta på skola eller äldreboende
Förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda motionens förslag.

Sammanfattning av ärendet
I årskiftet 2019/2020 presenterades ett pilotprojekt, Måltidsklubben för att öka måltidsglädjen för seniorer i Båstads kommun. Detta med målet att minska ensamhet och undernäring
bland äldre. En testgrupp av seniorer i åldrar 70-85 år, åt tillsammans med Måltidschef på
gymnasiet i Båstad. Detta var mycket uppskattat och beslut togs om att erbjuda seniorer att äta
på gymnasiet två gånger i veckan. I och med covid -19 försattes projekt på paus men vi hoppas
kunna starta upp detta projekt våren -22. Målet med detta projekt är att i framtiden kunna
erbjuda måltider på skolrestaurangen i Båstad för seniorer, möjlighet att bekanta sig med nya
vänner och äta vällagad måltid.

Bakgrund
Livsmedelsverket skriver i ”Bra måltider för äldre” att med stigande ålder ökar även risken för
nutritionsrelaterade problem, där undernäring är det mest dominerande. Detta trots att det i
många fall är möjligt att förebygga och behandla, se Socialstyrelsen. Undernäring medför
mycket lidande, ett ökat vårdbehov och höga samhällskostnader. Undernäring leder bland annat till minskad muskelmassa, vilket ökar risken för fallskador, minskad funktionsförmåga och
möjlighet att klara sig själv. Även den psykiska hälsan kan försämras. Nedsatt aptit kan vara en
av flera bakomliggande orsaker till undernäring. En förändrad aptit kan i sin tur bero på sjukdomar, muntorrhet, svårigheter att tugga och svälja, motoriska störningar, förändrade mättnadssignaler och ett nedsatt smak- och luktsinne. Aptiten kan också minska vid ensamhet och
depression. Allt detta riskerar att utvecklas till en ond cirkel. Att stimulera aptit och främja
matglädje bör därför ges högsta prioritet inom äldreomsorgen.

Konsekvenser av beslut
Samhälle
Minska ensamheten bland våra äldre och erbjuda en trevlig aktivitet med social samvaro med
hälsofrämjande syfte i att minska undernäring.

Verksamhet
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Seniorer kommer i slutet av ordinarie lunch när matsalen normalt sätt inte nyttjas. Samverkan
med elever och skola, obehöriga på skolområdet kan ses som risk för elvernas trygghet på
skolområdet.

Ekonomi
Detta beslut kommer påverka verksamhetens budget positivt.
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