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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Social- och omsorgsförvaltningen

2020-01-15

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

Kultur- och fritidsnämnden
Äldrenämnden

Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i
Skäggetorp, svar på motion (M)
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens och Social- och omsorgsförvaltningens
förslag tillstyrks.
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens och Social- och omsorgsförvaltningens
förslag tillstyrks
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens och Social- och omsorgsförvaltningens
förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att i samråd med Social- och
omsorgsförvaltningen utreda förutsättningarna för att öppna ett
seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Aktivitetshuset i Skäggetorp.
3. Återrapportering av utredningen sker till kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden.
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion
daterad 2018-01-26 att:
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

-

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 219, att ärendet återremitteras till
kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheten inom Agora vilken
bland annat omfattar målgruppen 65 år och äldre. Verksamheten har även
kontakt med exempelvis äldreboenden med målgruppen 65 år och äldre som
äldrenämnden ansvarar för.
Syftet med Agora (aktivitetshuset i Skäggetorp) är att skapa möjligheter för en
meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsbor i alla åldrar.
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 riktats
mot målgruppen äldre genomförts.
Mot den bakgrunden föreslås att motionen bifalles. Kultur- och
fritidsförvaltningen uppdras då 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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i Skäggetorp, svar på motion
(M), 2020-01-15
Motionen
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Bakgrund
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-10-25, § 137,
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.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Utvecklingen av Agora är bland annat kopplad till följande av
kommunfullmäktiges mål för 2020:
-

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv.

Vidare är verksamheten kopplad till följande av kultur- och
fritidsnämndens mål:
-

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv. Med mångfasetterat
avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att
medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet
riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallat vid Kultur- och
fritidsförvaltningen eller vid Social- och omsorgsförvaltningen.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Social-och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

