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Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2019/854

Kommunstyrelsen

Motion, Implementera måltidsvän i Trelleborgs
Kommun.
Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige 2019-11-17 föreslår Ola Olsson (C) att
fullmäktige beslutar att införa konceptet ”måltidsvän” i Trelleborgs Kommun, där
upplägg genomförs med inspiration från andra kommuner, exempelvis Ängelholm
och Kävlinge.
Idén kommer ursprungligen från Danmark och har införts i flera kommuner.
Konceptet syftar till att bryta ensamhet och öka matlusten hos äldre invånare. Det
kostar inget för måltidsvännen då kommunen står för dessa måltidskostnaden.
I motionen föreslås att som måltidsvänner träffas man en gång i veckan för en
gemensam måltid antingen på någon restaurang på ett seniorboende eller hemma
hos senioren.
Motionen har översänts på remiss till socialnämnden med svar senast 1 april.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen 2020-09-07.
Protokollsutdrag Socialförvaltningen 2020-03-26.
Motion Centerpartiet 2019-11-18.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att inte införa projektet Måltidsvän till dess att skatteverkets regler har ändrats,

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutveckling

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
En del kommuner driver verksamheten med måltidsvän i samarbete med ideella
organisationer medan andra kommuner välkomnar enskilda att anmäla sig som
måltidsvän. I Ängelholm infördes konceptet som ett projekt med åtta
måltidsvänner. Efter en utvärdering med positivt utfall permanentades
verksamheten och utökades till tolv måltidsvänner. Ängelholm hade med åtta
måltidsvänner en kostnad på 38 000 kronor per år för måltidsvännernas resor och
för själva måltiden.
Några kommuner har haft frågan uppe men valt att avstå från att införa måltidsvän
med motivering att man arbetar med andra åtgärder för att stimulera det sociala
umgänget och öka matlusten.
Socialnämnden skriver följande i sitt yttrande, konceptet med måltidsvän bedöms
som positivt för seniorer med hemvård i Trelleborgs kommun.
Rutiner behöver utformas och kostnader som följer med ett projekt måste
klarläggas men bedömningen är att det inom socialförvaltningen finns
förutsättningar för att kunna bedriva ett projekt med måltidsvän.
Men utifrån det faktum att den volontär som deltar i konceptet kan bli föremål för
förmånsbeskattning gör förvaltningen bedömningen att konceptet inte bör införas
förrän skatteverkets regelverk har förändrats.
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