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Tjänsteskrivelse
Social-och omsorgsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

2021-09-27

Dnr KOF 2018-307
ÄN 2018-94
KS 2018-135

Kultur- och fritidsnämnden
Äldrenämnden

Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i
Skäggetorp, utredning
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen ”Förutsättningar för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska
huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp” noteras.
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Utredningen ”Förutsättningar för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska
huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp” noteras.
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion
daterad 2018-01-26 att:
- att uppdra till berörda nämnder att utreda förutsättningarna för att öppna ett
seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp
Kommunfullmäktige beslutade 2020-08-25, § 172 att ge i uppdrag till Kulturoch fritidsförvaltningen att i samråd med Social- och omsorgsförvaltningen
utreda förutsättningarna för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i
Aktivitetshuset i Skäggetorp. Återrapportering av utredningen ska ske till
kultur- och fritidsnämnden och äldrenämnden.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Hagdahlska huset – seniorcentrets syfte är att vara en naturlig mötesplats för
personer som är 65 år och äldre och ska framförallt vända sig till ensamma som
behöver mer stimulans i tillvaron.
Syftet med Agora (aktivitetshuset i Skäggetorp) är att skapa möjligheter för en
meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheten inom Agora, som riktar
sig till alla åldersgrupper inklusive målgruppen 65 år och äldre. Verksamheten
har kontakt med exempelvis äldreboenden med målgruppen 65 år och äldre
som äldrenämnden ansvarar för.
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Äldre utgör en av flera målgrupper som inkluderas i den nya mötesplatsen och
under den tid som verksamheten i Agora varit igång har flera aktiviteter som
riktats mot målgruppen äldre genomförts.
Genom att erbjuda en mötesplats för gemenskap och delaktighet över
generationsgränser finns förutsättningar för enskilda och föreningar att ta
ansvar för att skapa och utveckla aktiviteter som svarar mot besökarnas
önskemål och behov.
Mot den bakgrunden föreslås att kommunfullmäktiges uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i
Aktivitetshuset Agora i Skäggetorp är uppfylld samt att utredningens slutsats
noteras.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i Skäggetorp, utredning
Bilaga 1 – Motionen
Bilaga 2 - Utredning - Förutsättningar för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i
Aktivitetshuset i Skäggetorp
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Bakgrund
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion
daterad 2018-01-26 att:
-

att uppdra till berörda nämnder att utreda förutsättningarna för att öppna
ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-10-25 återremitterades
ärendet med grund i följande protokollsanteckning från Lars Vikinge, vice
ordförande (C), Elmer Jansson, ledamot (M), Inger Sjöge, ledamot (M), Agneta
Lantz, ledamot (M), Nils Blixt, ledamot (M), Johan Thorén ledamot (L)
Birgitta Unéus, ersättare (M), Carl-Fredrik Ideström ersättare (L) Gustaf
Appelberg ersättare (L) och Solveig Danielsson ersättare (KD):
”Vi önskar få detta ärende återremitterat för att den tillträdande majoritetens
viljeinriktning med Agorahuset och ungdomsverksamheten kan arbetas in i
tjänsteskrivelsen och dess förslag till beslut. I den tillträdande majoritetens
gemensamma programförklaring nämns bl.a. betydelsen av samverkan mellan
kommunen och civilsamhället.”
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-05-23 § 80 beslutade
nämnden att tillstyrka Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-11 § 219 beslutades att ärendet
återremitteras till kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-25, § 172 beslutade
fullmäktige att ge i uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd
med Social- och omsorgsförvaltningen utreda förutsättningarna för att öppna
ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp.
Återrapportering av utredningen ska ske till kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden.
Under hösten 2021 har intervjuer med berörda verksamheter genomförts.
Vidare har Agora och Hagdahlska husets uppdrag, syfte, styrkor, likheter,
samverkans- och utvecklingsmöjligheter granskats för att utröna möjliga vägar
framåt, dess resultat presenteras i utredningen ”Förutsättningar för att öppna
ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp”.
Sammanfattning utredning
Sakkunnig har tagit del av information från företrädare för Hagdahlska huset
samt Agora, samt andra närliggande verksamheter.
Utredningen pekar på behov av utveckling av befintlig samverkan där
marknadsföring av varandras verksamheter i olika forum och nätverk ökas.
Hagdahlska huset och Agora har idag både gemensamma och enskilda
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samverkansform för aktivitet och evenemang för äldre, vilka uppmuntras
bibehållas. Vidare synliggörs i utredningen att verksamheterna har stora
likheter som gör att målgruppen äldre anses sedd och där möten över
generationer och intressen är en styrka hos Agora som ska bibehållas. Detta
kan påverkas negativt om verksamhet riktad endast till en viss åldersgrupp
placeras i huset, både ur en rumslig gestaltnings synpunkt men även ur en
verksamhetsidentitet gentemot besökare.
Utveckling och verksamhet vid Agora
Utvecklingen av Agora har föregåtts av ett omfattande förarbete i form av en
förstudie, en livsstilsundersökning, fokusgrupper för olika åldrar samt en bred
dialog med både föreningslivet och Linköpingsborna. Detta arbete ligger till
grund för den inriktning och utformning som huset nu har.
Agora innehåller bibliotek, café, scen, ateljé, musikstudio och mycket mer.
Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda
en mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar.
Såväl unga som äldre ses som två av flera prioriterade målgrupper som
inkluderas i den nya verksamheten, vilket innebär möjligheter för såväl
enskilda som föreningar att engagera sig och mötas i Agora. Sådan verksamhet
etableras och utvecklas i nära samverkan och samarbete med t.ex. föreningar,
organisationer och kommunala verksamheter.
Beträffande frågan i motionen om att erbjuda verksamhet för äldre, i
samverkan med föreningsliv och organisationer m.fl., föreslås motionen ha
hanterats inom ramen för den verksamhet som pågår, utvecklas och etableras
vid Agora.
Agora är idag i befintligt utförande en tillgänglighetsanpassad mötesplats som
kan välkomna och idag redan välkomnar äldre samt som arrangerar ett brett
utbud av aktiviteter både specifikt för målgruppen äldre samt för flera
åldersgrupper. Agoras styrka blir med det att de i sin verksamhet dagligen
skapar möjlighet till intergenerationella möten där äldre kan mötas inom och
över generationsgränserna. Agora erbjuder även verksamhet som genom
intresseområde kan nyttjas av flera åldersgrupper samtidigt som specifika
insatser görs för olika åldersgrupper och dess behov/intressen.
Agora erbjuder, likt ett seniorcenter, verksamhet för äldre, i samverkan med
föreningsliv och organisationer m.fl., och inom ramen för ordinarie verksamhet
som pågår, utvecklas och etableras vid Agora. Den hälsofrämjande delen i
Hagdahlska husets utbud kan genom samverkan med exempelvis Hagdahlska,
föreningar, företag och universitet utvecklas och synliggöras till Agoras äldre
besökare.
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Förutsättningarna att ta emot äldre likt ett seniorcenter, finns redan vilket gör
att någon särskild verksamhetsförändring inte är nödvändig.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut i enlighet med utredningen medför inga ekonomiska
konsekvenser.
Kommunala mål
Utvecklingen av Agora är bland annat kopplad till följande av
kommunfullmäktiges mål:


Trygg och attraktiv kommun:



Attraktiv kommun:

Vidare är verksamheten kopplad till följande av kultur- och fritidsnämndens
mål:
Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun


Nämndmål: En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
(Medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom
kultur och fritid)

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun



Nämndmål: Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
Nämndmål: Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och
hälsosamt liv


Nämndmål: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett mellan social- och omsorgsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen som tillstyrker förslag till beslut.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallat vid social-och
omsorgsförvaltningen. Information enligt MBL § 19 har skett 2021-09-07 på
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Social-och omsorgsförvaltningen

Karin Olanders

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Motionärerna

