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§ 72
Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för att motverka 
ensamhet bland äldre (FN 2020.044)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 20200127 
gällande det statsbidrag som socialstyrelsen fördelar som syftar till att motverka ensamhet 
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar att de medel som fördelats till Vallentuna kommun 
främst ska användas till riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Statsbidraget har 
inte fördelats till fritidsnämnden och därför föreslår förvaltningen att fritidsnämnden lämna 
ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Adam Westerberg (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag 

för att motverka ensamhet bland äldre
 Remiss, motion om statsbidrag
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Tjänsteskrivelse

Fritidsnämndens yttrande, motion (S) 
om statsbidrag för att motverka 
ensamhet bland äldre

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför 
fritidsnämndens uppdrag.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 
20200127 gällande det statsbidrag som socialstyrelsen fördelar som syftar till att 
motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar att de medel som fördelats till Vallentuna 
kommun främst ska användas till riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. 
Statsbidraget har inte fördelats till fritidsnämnden och därför föreslår förvaltningen 
att fritidsnämnden lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om 

statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre
2. Remiss, motion om statsbidrag

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion (S) om statsbidrag  

Svar på remissen önskas senast: 2020-10-31 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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Vallentuna 2020 0127

Motion om de 1i148 tkr ( en miljon tre hundra förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna
kommun får i statsbidrag 202A.

I budgetpropositionen för 2020 genomför regeringen ett antal satsningar för att stärka kommuners
och enskildas ekonomi.
En del av dessa satsningar fördelas på kommuner och landsting. Under 2020 delar staten ut 6Lû

miljoner till kommuner för att ge dem möjlighet att att genomföra insatser lör böttre vård och
omsorg om personer med demens samt rÍktade ìnsatser mot ofrivillig ensamhetbland äldre.

summan är 1348 tkr som vallentuna kommun får i statsbidrag z0zo.

Socialdemokraterna är måna om att dessa pengar inte försvinner in i Vallentuna kommuns stora
slukhål utan verkligen riktas till de viåra åildre och sköraste i kommunen till vilka pengarna är
avsedda. Vi har nu haft manga och långa stormiga diskussioner om den sociala Träffpunkten på
Allevägen i Vallentuna centrum. Det har framkommit mycket oro för de äldres sociaia liv ocli
möjligheter att komma ut och näffa andra och gå på exempelvis fikastunder, musik, gympa med
mera. Alla är nog överens om att pengar bör riktas mot ofrivillig ensamhet, ensamhet vilket vi vet
leder till psykisk ohåilsa, för tidigt åldrand,ademens och instabilitet i kroppen om den äldre blir
hemma och stillasittande. Depression kan uppstå och den äldre kan välja att sitta inne och hemma
utan sociala kontakter. Manga sjukdomar uppstår när personer blir uppåt 80 år och det åir fler äldre
män som faktiskt våiljer att avsluta sina liv, hellre än att kanske tvingas leva i isolering och med
påtvingad ensamhet.

Socialdemokraterna yrkar därför

Atü de 1348 tkr som tillkommer Vallentuna kommun, under fu 2020,används främst till riktade
insatser mot ofrivillig ensamhet bland de äldre.

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 0L27

Ing-Marie Elfström
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