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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående matleveranser till äldre invånare 
med anledning av Coronaviruset 

Yttrande 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyfter i sitt yrkande att det nu är helt avgörande att våra 
äldre invånare begränsar sina kontakter med andra människor i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De betonar även att detta innebär att många 
äldre nu är helt beroende av andra för att kunna handla mat och andra dagligvaror. Som 
förslagsställarna framhåller har en rad goda frivilliga initiativ dykt upp i staden som 
riktar sig till äldre och andra riskgrupper, såväl från civilsamhället som näringslivet.  

Göteborgs Stad har ingått ett avtal med Röda korset att samordna stadens 
volontärinsatser. Det innebär att den som vill göra en frivillig insats kan kontakta Röda 
korset som i sin tur matchar personen med lämpligt uppdrag. Det kan till exempel handla 
om att hjälpa äldre att handla, att gå ut med hunden eller köpa receptfria läkemedel. Även 
den som behöver hjälp kan höra av sig till Röda Korset. Responsen har varit omedelbar 
och idag är mängden volontärer större än behovet av hjälp.   

Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag bygger på att samtliga personer över 70 år ska få 
tillgång till hemtjänstens beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av 
matlådor utan biståndsbeslut. Att administrativt belasta hemtjänstens verksamheter på 
detta sätt i en situation där hemtjänsten behöver kraftsamla och rikta sin kompetens för att 
klara sitt omsorgsuppdrag ser vi som mindre önskvärt, inte minst mot bakgrund av de 
fullgoda krafter som både finns på plats och har kapaciteten att klara av detta uppdrag. De 
äldre som har behov, eller inte vill ta hjälp av volontärinsatser, har alltid rätt att söka 
bistånd för lunchlådor eller matleverans via hemtjänsten. Det ska röda korset även 
upplysa om, men kan finnas skäl för informationsinsatser från kommunens sida gällande 
frivilligorganisationer och kommunens hemtjänst. 
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Yrkande angående – yrkande från V och MP 
angående matleveranser till äldre invånare 
med anledning av Coronaviruset 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att samordna att riskgrupper för covid-19 
kan beställa dagligvaror med hemleverans genom kommunens försörjning likt 
Sölvesborgs kommun med flera redan infört.  

Yrkandet 
Under en oerhört ansträngd arbetssituation för hemtjänsten är det viktigt, där det finns 
möjlighet, att staden fördelar arbetsbördor vidare. Hemleveranser till våra äldre kan 
åläggas stadens livsmedelsbutiker. Då skapas parallellt nya arbetsuppgifter och 
anställningsmöjligheter inom den privata sektorn. 

Med leverans av råvaror från matbutikerna kommer de som inte fått godkända 
biståndsbeslut fortfarande kunna laga sin mat, elen fungerar fortfarande till hushållen. 
2020 finns det dessutom ett rikt utbud av vällagade mikrorätter i livsmedelsbutikerna för 
den som inte vill laga egen mat.  

Redan den 20 mars, nästan för två veckor sedan lanserade Sölvesborgs kommun en 
fungerande tjänst för hemkörning av dagligvaror till målgruppen 70 + och andra 
riskgrupper i samarbete med lokala handlare. Sedan dess har även andra kommuner inför 
samma system. 

Kunder ska kan registrera sig för tjänsten och därmed kunna beställa varor med gratis 
hemleverans. Personal från andra kommunala verksamheter som håller stängt under 
krisen, hämtar upp matkassarna i butiken och kör sedan hem varorna till de äldre. 

Från Sölvesborgs kommuns hemsida: 

https://www.solvesborg.se/startsida/nyheter-och-evenemang/nyhet/2020-03-20-fa-
dagligvaror-hemkort-av-kommunen-om-du-ar-over-70-ar.html 

Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina sociala 
kontakter och undvika folksamlingar. För att undvika smittspridning och samtidigt öka 
tryggheten för våra äldre invånare från onödiga resor kommer Sölvesborgs kommun i 
samarbete med Coop Sölvesborg, ICA Supermarket Sölvesborg, Matöppet i Hällevik och 
Extra Mjällby Stormarknad erbjuda en hemkörningstjänst av dagligvaror.  

Vad innebär tjänsten? 

Alla hushåll med minst en person över 70 år ska kunna köpa hem dagligvaror utan att 
själva utsätta sig för risk genom att besöka affären. Även andra medborgare som tillhör 
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riskgrupper är välkomna att höra av sig. Kommunen kör hem de varor som affären 
plockat ihop åt dig. Du betalar endast för de varor du köper. 

• Du får välja butik efter vilket geografiskt område i kommunen du bor 

• Det går att göra en beställning per vecka, så försök att planera. 

• Det är inte möjligt att använda kuponger, rabatter, bonuscheckar eller dylikt vid sin 
beställning. 

• Det går inte att specificera beställningen för mycket. Det blir exempelvis kokt eller rökt 
påläggsskinka av butikens mest säljande sort eller att du kan välja på stark eller mager 
Herrgård. Men självklart tar butikerna hänsyn till allvarliga allergier eller intoleranser 
mot vissa ämnen och råvaror. 

• Butikerna packar ihop din order efter vad som finns i lager vid tillfället 

• Det går inte beställa lösviktsprodukter som exempelvis skivat pålägg i delikatessen eller 
lösgodis utan enbart färdigförpackade produkter. Undantaget är frukt och grönt. 
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Yrkande angående matleveranser till äldre 
invånare med anledning av Coronaviruset 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att med omedelbar verkan erbjuda alla kommunens 
invånare som har fyllt 70 år fri tillgång till hemtjänstens beställningssystem för 
matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan biståndsbeslut.  

2. Att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

Yrkandet 
Göteborgs Stad måste säkra invånarnas möjlighet att tillgodose sina grundläggande 
behov. För våra äldre invånare är det nu helt avgörande att kunna begränsa sina kontakter 
med andra människor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande 
Coronaviruset. Detta innebär att många äldre sedan en tid tillbaka är helt beroende av 
andra för att kunna handla mat och andra dagligvaror. Vi ser en rad goda frivilliga 
initiativ dyka upp i staden och välkomnar alla solidariska insatser som riktar sig till äldre 
och andra riskgrupper. Många företag tar också goda initiativ med hemkörning av mat 
vilket gynnar äldre och andra riskgrupper och vi hoppas att den typen av initiativ ska 
kunna ge flera goda effekter.  

Samtidigt behöver kommunen ta ansvar för att äldre som inte har anhöriga eller bekanta 
som kan hjälpa dem med matinköp inte riskerar att gå hungriga, eller på grund av att 
frivilliginsatserna inte räcker till när behoven uppstår. Staden behöver en beredskap för 
att möta upp dessa grundläggande behov, särskilt då ingen kan säga hur länge nuvarande 
situation kommer att fortgå. Vi måste också säkerställa att hemtjänstpersonalen får 
möjlighet att klara av samtliga uppgifter. Dessa enkla men viktiga insatser måste stärkas 
upp utan att konkurrera ut viktiga hemtjänstinsatser för dem med ännu större behov. 
Stadsdelsnämnderna har redan idag system för att personer med biståndsbeslut ska få 
matvaror eller färdiga matlådor levererade till hemmet. Vi rödgrönrosa föreslår att 
samtliga av stadens invånare som fyllt 70 år får tillgång till beställningssystemen, utan 
biståndsbeslut.  
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