
Från: Solweig Sundblad
Till: Clara Thorgren
Ärende: Interpellation
Datum: den 20 januari 2022 23:42:57

Till Kommunstyrelsens ordförande Peter Book                      Januari 2022

 Interpellation

Många pensionärer lever idag i ofrivillig ensamhet och den kan bli särskilt påtaglig vid
måltider. Ett sätt att bryta den är att låta pensionärer äta lunch i kommunens skolor.

Forskning har visat positiva resultat när yngre och äldre generationer kan mötas i olika
former. Just detta att pensionärer kan äta lunch i skolor startade Uppsala upp strax innan
pandemin med gott resultat och kommer att fortsätta när restriktionerna tagits bort.

Min fråga är om du är beredd att verka för att pensionärer får möjlighet att äta lunch i
kommunens skolor. Att detta kan vara på plats när restriktionerna tagits bort och samhället
öppnat upp igen.

Solweig Sundblad (S)

Skickat från min iPad

mailto:solveig.sundblad@politiker.enkoping.se
mailto:clara.thorgren@enkoping.se


Interpellationssvar till Solveig Sundblad gällande pensionärer möjlighet att äta lunch i 
kommunens skolor 

Solveig Sundblad säger i sin interpellationsfråga att många pensionärer lever i ofrivillig 
ensamhet och att den kan bli särskilt påtaglig vid måltider. Ett sätt att bryta den skulle 
kunna vara att låta pensionärer äta lunch i kommunens skolor. En annan positiv 
konsekvens av detta skulle kunna vara att olika generationer möts på ett naturligt sätt.  

Först vill jag säga att Jag tycker att Sundblads förslag är både trevligt och intressant. 
Det är ett bra exempel på ett möjligt samarbete över förvaltningsgränserna och som 
skulle kunna leda till ett ökat värde för Enköpingsborna.  

Sundblad tar som exempel Uppsala kommun där man nyligen infört denna möjlighet 
på prov i några utvalda skolor. Men möjligheten att äta i kommunala skolor har 
erbjudits pensionärer i flera svenska kommuner i många år. Så det bör finnas god 
erfarenhet kring detta att få från dem. 

Ett mycket konkret problem hos oss är att de flesta kommunala skolorna i Enköping 
just nu är fullbelagda (och därmed matsalarna). Situationen kan dock bli något bättre 
när den nya gymnasieskolan tas i bruk 2024 och när Lillsidanskolan och nya 
Örsundsbroskolan invigs något år senare. Situationen i våra förskolor är inte heller 
mycket bättre. Även om det byggs flera nya förskolor så är det ont om platser de 
närmaste åren. 

Trots det är vi positiva till att redan nu låta utbildningsförvaltningen göra en analys av 
situationen. 

Mats Flodin 

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 4 Ärendenummer KS2022/90 

Interpellation - Verka för att pensionärer får möjlighet 
att äta lunch i kommunens skolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Interpellation får framföras.  

2. Interpellationen och dess frågor överlåts, i enlighet med 5 kap. 63 § 
kommunallagen, till Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens som besvarar interpellation vid nästkommande möte. 

Sammanfattning 
Solweig Sundblad (S) har inkommit med en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) angående att verka för att 
pensionärer får möjlighet att äta lunch i kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, Solweig Sundblad (S), 2022-01-20 

Beslutet skickas till: 
Solweig Sundblad (S)  
Mats Flodin (M) 
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