
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

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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