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Nya ärenden 
Ärende  

X 1 Motion – Ofrivillig ensamhet bland äldre 

X 2 Enkel fråga - Kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av 
Covid -19 

X 3 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion –Ofrivillig ensamhet bland äldre  
(KS 2020/318) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att 
- frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 
- en genomgång görs av Frivilligservice 
- samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 
- antalet mötesplatser för äldres ses över 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



 
 

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Ofrivillig ensamhet bland äldre, gör vi 
tillräckligt för att motverka detta?” 
Sedan länge vet vi att ofrivillig ensamhet bland äldre kan leda till såväl  psykisk som fysisk ohälsa. 
Ensamhet botas inte med psykofarmaka utan med sociala nätverk Så vill vi ha det i Kungsörs 
kommun. Frågan är nu om vi gör tillräckligt för att motverka detta!? Detta gäller inte bara under 
Corona epidemin utan även annars. 

 

I Kungsör har vi en hårt arbetande hemtjänst, Frivilligservice och många aktiva föreningar. Räcker 
detta för att  ”fånga upp” våra äldre? 

 

Med anledning av ovanstående fråga yrkar Liberalerna i Kungsör på  

att frågan gällande ”ofrivillig ensamhet” ses över 

att en genomgång av Frivilligservice arbete görs 

att samarbetet med kommunens föreningar genomlyses 

att antalet Mötesplatser för äldre tittas över 

 

Kungsör 200906 

Gunilla Wolinder 

Liberalerna Kungsör 
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§  
Enkel fråga – Kommunfullmäktiges samman-
träden med anledning av Covid -19  
(KS 2020/319) 
Madelene Fager (c) frågar kommunfullmäktiges ordförande: 
- När kommer överenskommelsen om kommunfullmäktiges 

sammanträden med anledning av Covid-19 förnyas? 
- Kommer ni att öppna upp möjligheten att delta digitalt? 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Fager 
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§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Lina Johansson (C) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Lina Johanssons skrivelse, inkommen 2020-08-10 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Lina Johansson (C) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 16 september 
2020 

- väljer Eileen Larsson (C), Karlsgatan 3, 736 30 Kungsör, till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 
16 september 2020 och resterande mandatperiod. 
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