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2022-03-09 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.1.18 

Yttrande angående yrkande om mötesplatser 
med aktiviteter för äldre och äldresamordnare 
i södra skärgården  
Yttrandet  
Frågan om tillgången till mötesplatser för äldre är angelägen. De är ofta viktiga källor till 
både social samvaro och fysisk aktivitet och bidrar till ett gott liv i Göteborg även på 
äldre dagar. Vi socialdemokrater ser gärna att frågan lyfts i äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden och hanteras vidare där, för möjlighet till översyn av det behov som 
finns och eventuell utökning av de träffpunkter som finns idag.   
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Yttrande angående – Yrkande från 
Demokraterna angående mötesplatser för 
äldre och äldresamordnare i Södra 
Skärgården 
Yttrandet 
Vi förstår intentionen i förslaget som Demokraterna lagt. Att det finns tillgång till 
främjande aktiviteter och ett socialt rikt liv är oerhört viktigt för äldre. Isolering får ofta 
stora konsekvenser. Tillgången ska vara jämlik oavsett var i staden du bor.  

Vi rödgrönrosa menar dock att förslaget i stället hör hemma i Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. Vi tror det kommer bli betydligt enklare och mer sammanhållet att 
arbetet initieras därifrån, och på så sätt inte heller riskerar att krocka med andra pågående 
arbeten som rör äldre och hälsofrämjande insatser.  
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Yttrande angående – Yrkande angående 
mötesplatser med aktiviteter för äldre och 
äldresamordnare i Södra Skärgården 

Yttrandet 
Det är angelägna frågor som lyfts i yrkandet och som fångats upp från senaste Ö-dialogen 
där det lyftes om en övrig fråga. Det är viktigt att vi kan möta äldres behov oavsett var i 
staden de bor. Förutsättningarna i vår skärgård är även av särskilt karaktär, vilket kan 
kräva särskilda åtgärder. I grunden anser vi dock att det är en fråga som ska processas i 
rätt instans redan från början, istället för att gå via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Vi menar att det är angeläget, inte minst mot bakgrund av den 
uppkomna säkerhetspolitiska situationen, att frågor hanteras på rätt och mest 
ändamålsenliga nivå för att på så sätt effektivisera och använda våra resurser på bäst sätt. 
Vi tror också att frågan får bättre framdrift med en sådan hantering.  

Kommunfullmäktige har tidigare givit våra förvaltningar uppdrag om att inventera, 
utvärdera och utveckla det sociala innehållet för äldre i Göteborg. Vi har därutöver 
handlingsplanen för åldersvänligt Göteborg. En handlingsplan där ett fokusområde är 
social delaktighet och inkludering. Vi ser dock inga hinder att låta nämnden för äldre 
samt vård och omsorg titta vidare på den fråga som lyft i yrkandet. Inte minst för att få 
tydligare information om vad som görs, vad som är på gång och vad som kan göras 
ytterligare i just södra skärgården. Vi vet att det finns verksamhet som riktar sig mot äldre 
idag. Det finns dock inte en specifik lokal för ändamålet, utan man hyr och lånar in sig på 
olika ställen på olika öar. Det arbetas även med en mer tydligare och långsiktig plan för 
hur förvaltningen bedriver arbetet. Vi tror det är viktigt att nämnden och förvaltningen 
ges möjlighet att hantera frågan - innan politiken uppifrån beslutar om att säkerställa 
mötesplatser och funktioner. Vi är öppna för dialog och samverkan i nämnden men 
utifrån det som nämnts i detta yttrande väljer vi att avslå yrkandet i kommunstyrelsen.   
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Yrkande angående mötesplatser med 
aktiviteter för äldre och äldresamordnare i 
Södra Skärgården 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Äldre, vård- och omsorgsnämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att i 
samarbete med andra berörda nämnder säkerställa att det finns mötesplatser med 
aktiviteter för äldre i Södra Skärgården. 

2. Äldre, vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa att en 
äldresamordnare får ansvar för att stötta aktiviteter för äldre i Södra Skärgården. 

Yrkandet 
Det är viktigt att äldre över hela i vår stad får likvärdig tillgång till hälsofrämjande och 
sociala aktiviteter genom träffpunkter, aktivitetslokaler eller allaktivitetshus. En plats för 
aktiviteter som ger sammanhang och gemenskap under säkra och trygga former är inte 
minst viktigt för att främja välmående och psykisk hälsa. Det förebyggande aktiviteterna 
behöver tillgängliggöras för fler. 

I senaste Ö-dialogen uppmärksammades att församlingarna i Södra Skärgården 
förtjänstfullt bedriver vissa aktiviteter som vänder sig till äldre, men att det även finns 
behov av sekulära mötesplatser och aktiviteter för äldre. Göteborgs Stad organiserar ca 30 
träffpunkter för äldre där äldre kan delta i aktiviteter, ta en fika och få sällskap av andra. 
Tyvärr saknar Södra Skärgården för närvarande en sådan träffpunkt eller aktivitetslokal 
och en äldresamordnare som kan stötta verksamheten. Det är med hänvisning till restiden 
orealistiskt att hänvisa till befintliga träffpunkter på fastlandet. Den träffpunkt som är 
närmast tillgänglig med kollektivtrafik ligger i Sandarna. 

Yrkandet läggs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då flera nämnder, och 
eventuellt även kommunala bolag, berörs och behöver samarbeta för att finna en gynnsam 
lösning. Träffpunkter eller aktivitetslokaler för äldre kan med fördel samordnas i 
allaktivitetshus varför uppdraget pekar ut en specifik samverkan mellan Äldre, vård och 
omsorgsnämnden och Kulturnämnden. Andra berörda nämnder kan till exempel vara 
kommunala nämnder och bolag som äger fastigheter i Södra Skärgården som kan lämpa 
sig för träffpunkt, aktivitetslokal eller allaktivitetshus.  

I detalj vilka behov som finns och hur de lämpligen kan tillgodoses får Äldre, vård- och 
omsorgsnämnden klargöra genom dialog med äldre i Södra Skärgården. 
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