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2011-10-11 - Interpellation 2011:14 ställd till Marianne Kierkemann, äldreomsorgens 
ordförande, angående den uteblivna serveringen av snaps till julbordet vid Måhaga 
äldreboende i Fjärås 2010-12-24. Kommer årets julbord, vid Måhaga och de andra 
äldreboendena, att hålla högre klass och servera den traditionsenliga snapsen? 
 

Tiden går och hösten har gjort sitt intåg i landskapet. Julfirandet 2011 verkar inte längre 
speciellt avlägset. Nu börjar många svenskar att plocka upp sina almanackor och planera in ett 
eller flera julbord. Även kommunens äldreboenden skall börja förbereda sina julbord. Det 
glädjer mig att kommunen har en ambition att: ”Alla högtider som jul, påsk och pingst firas 
traditionsenligt med mat, musik och ibland dans. Anhöriga är välkomna att vara med.” 
Citatet ovan kommer ifrån kommunens hemsida om synen på högtider inom äldreomsorgen. 
http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____86922.aspx  
 

Jag har fått höra att vid förra årets julbord 2010-12-24 på Måhaga äldreboende i Fjärås 
serverades inte snaps. En stor saknad uppstod efter den traditionsenliga snapsen. Jag menar att 
våra äldre, i likhet med alla andra vuxna, skall få bestämma själva över om de vill dricka 
alkoholhaltiga drycker. Även på ett äldreboende skall man kunna ta sig en snaps eller ett glas 
vin. Om någon av de äldre har uppenbara alkoholproblem gäller inte mitt resonemang ovan. 
Jag har emellertid fullt förtroende för att den dugliga personalen på våra äldreboenden kan 
hantera detta genom att inte servera eventuella överförfriskade pensionärer.  
 

2011-09-18 frågade jag kommunens informationsavdelning om vilka regler som egentligen 
gäller men fick ett lätt svävande svar om att just nu behandlas en motion ifrån Kungsbacka-
borna, från 2010-09-07, om reformering av alkoholpolicyn, dnr KS10-00176/11. Generellt har 
kommunen en policy om att deras lokaler skall vara alkoholfria. Frågan är om de äldre som 
bor på äldreboenden har rätten att konsumera alkohol i sin egen bostad, på våra äldreboenden? 
Jag noterar att alliansen i riksdagens socialutskott precis sagt ja till alkohol på äldreboenden, 
http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/09/alliansen-sager-ja-till-alkohol-pa-aldreboenden/ efter 
att utredning SOU 2011:41 rekommenderat detta: http://regeringen.se/sb/d/108/a/167175  
Jag har i en mejlkonversation 2011-09-20 med den sverigedemokratiska riksdagsmannen Per 
Ramhorn, som är ledamot i riksdagens socialutskott, fått bekräftat att SD kommer att rösta ja 
till det kommande lagförslaget som därigenom har en klar och tydlig majoritet i riksdagen. 
 

Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
- Kommer årets julbord, vid Måhaga och de andra äldreboendena, att hålla högre klass och 
servera den traditionsenliga snapsen? 
- Betraktar de styrande partierna de boende på våra äldreboenden som vuxna personer som 
själva har rätt att styra över sin eventuella alkoholkonsumtion i sina egna hem?  
- Vilka regler gäller egentligen för intagande av alkohol på våra kommunala äldreboenden?  
- Planeras förändringar av det kommunala regelverket, med tanke på ovannämnda statliga 
utredning och riksdagens förväntade nya syn angående servering av alkohol på äldreboende? 
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