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RESERVATION 

 
 
 

Ärende 48: Språkstöd för nyanlända på Huddinges 

äldreboenden – svar på motion väckt av Nujin Alacabek, Britt 

Björneke, Sonia Benavente och Jonatan Spejare (samtliga V) 

  
Reservation 

På dagens sammanträde yrkade och röstade vi för att vår motion om språkstöd för 
nyanlända på kommunens äldreboenden skulle bifallas, då motionen ansågs besvarad av 
den borgerliga minoritetskoalitionen reserverar vi oss mot beslutet i enlighet med vad som 
anges i bakgrunden nedan.   

 

Bakgrund 

Ensamhet bland äldre är näst intill en epidemi. Ensamhet kan till och med vara skadligt för 
det psykiska välmående bland äldre. I Storbritannien ser man problemet som så pass 
allvarligt att man i mars 2018 tillsatte Tracey Crouch som ensamhetsminister, med 
uppdraget att råda bot på ensamheten, speciellt bland äldre brittiska medborgare.  
 
Integrationen är, tillsammans med klimatet, vår tids stora utmaning. Att se till att människor 
som kommer till Sverige integreras, kommer i arbete och lär sig språket är viktigt för hela 
Sverige, men också för Huddinge kommun.  
 
Det projekt som drivs på Vårbacka Plaza i samverkan med ABF är ett föredöme. Projektet 
går ut på att ett begränsat antal ungdomar får träffa ett begränsat antal äldre för att prata, 
umgås och öva på svenska. I motionen från Vänsterpartiet föreslår vi att kommunen ska 
arbeta för att i samverkan med föreningslivet inleda ett mer omfattande projekt i likhet med 
det som bedrivs på Vårbacka Plaza.  
 
Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och 
Äldreomsorgsnämnden. Samtliga berörda nämnder har yttrat sig positivt över motionen. I 
kommunstyrelsens förslag till beslut skriver man dock att man anser att det redan bedrivs 
verksamhet i kommunen som utgår från den intention som uttrycks i motionen. Detta är 
naturligtvis något som vi i Vänsterpartiet välkomnar. Det arbete som bedrivs av 
kommunens frivilligsamordnare i dialog med såväl Kultur- och fritidsförvaltningen som 
ideella organisationer bör kunna utgöra ett bra fundament för att tillmötesgå motionen för 
att få igång ett arbete i större skala i enlighet med motionen.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta reserverar vi oss mot beslutet om att anse motionen besvarad.  
 
 
Nujin Alacabek   Niklas Bougt 
 
 
Sonia Benavente   Olov Hamilton 
 
 
Konrad Hyltén 


