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Sammanfattning
Vid sammanträdet den 8 mars 2018 fick stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att införa
pensionärslunch i stadsdelens skolor.
Förvaltningen ser positivt på att det finns möjlighet för pensionärer
att äta lunch på stadens skolor. Förvaltningen kommer kontakta
några av skolorna på Södermalm för att stämma av om det finns
möjlighet för några av dem att erbjuda pensionärslunch till en
kostnad som skolorna avgör.
På Södermalm finns ett flertal träffpunkter och mötesplatser med
olika aktiviteter för äldre och anhöriga och på några av dessa
erbjuds lunch.
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Bakgrund
Vid sammanträdet den 8 mars 2018 fick stadsdelsförvaltningen i
uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att införa
pensionärslunch i stadsdelens skolor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med
avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och i rådet för funktionshinderfrågor den 5 juni
och i pensionärsrådet och ungdomsrådet den 4 juni 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att det finns möjlighet för pensionärer
att äta lunch på stadens skolor till en kostnad som skolorna avgör.
Det är utbildningsförvaltningen som har ansvar för skolorna i
Stockholms stad så stadsdelsförvaltningen äger inte frågan.
Förvaltningen har tagit kontakt med grundskolestaben på
utbildningsförvaltningen som svarar att de kommunala
grundskolorna på Södermalm har ett stort söktryck av elever och
flera har i princip nått sin maxkapacitet för hur många elever som
kan tas emot. Detta innebär även att matsalskapaciteten påverkas.
Utbildningsförvaltningen har inte kännedom om någon skola på
Södermalm som erbjuder lunch till andra än elever och personal.
Det är dock upp till varje skola att avgöra om man har möjlighet att
erbjuda lunch till andra och det kan se olika ut på olika skolor.
Förvaltningen kommer kontakta några av skolorna på Södermalm
för att stämma av om det finns möjlighet för några av dem att
erbjuda pensionärslunch. Förvaltningen kontaktar förslagsställaren
så snart detta är gjort.
På Södermalm finns ett flertal träffpunkter och mötesplatser med
olika aktiviteter för äldre och anhöriga och på några av dessa
erbjuds lunch.
På Nytorgsträffen som ligger vid Nytorget serveras lunch varje dag
till en kostnad av 70 kronor. I priset ingår husmanskost, sallad,
efterrätt och kaffe. Maten lagas av kockarna i förskoleköket som
ligger i samma byggnad.
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På Rosenlundsgatan 44A ligger Tanto aktivitetscenter och här
serveras lunch på tisdagar till en kostnad av 70 kronor. I priset ingår
husmanskost, sallad, efterrätt och kaffe. På torsdagar serveras
sopplunch till en kostnad av 50 kronor och då ingår soppa, bröd,
efterrätt och kaffe.
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På Hornstulls servicehus finns en restaurang som serverar lunch
varje dag till en kostnad av 80 kronor. I priset ingår sallad, bröd,
måltidsdryck och kaffe.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Bilaga
Medborgarförslaget
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