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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Veronika Baumgardt

2019-04-24

Dnr KOF 2018-307
KS 2018-135

Kultur- och fritidsnämnden

Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i
Skäggetorp, svar på motion (M)
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens attsats gällande att etablera en permanent seniorverksamhet vid
Agora avslås. Detta med hänvisning till att Agora är en flexibel mötesplats
för Linköpingsbor i alla åldrar vilket innebär att en permanent
seniorverksamhet ej går i linje med Agoras syfte eller planlösning.
2. Motionens attsats gällande att erbjuda möjligheter för verksamhet för äldre
vid Agora anses besvarad.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-10-25 § 137 att återremittera
motionen till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Anita Jonasson-Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion (201801-26) att kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder att utreda
förutsättningarna för att öppna ett seniorcenter, likt Hagdahlska huset, i Agora i
Skäggetorp. Syftet med Agora 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 verksamheten, vilket innebär
möjligheter för såväl enskilda som föreningar att engagera sig och mötas i
verksamheten.
Byggnadens planlösning och struktur utgår från det verksamhetsuppdrag som
tilldelades från Kommunstyrelsen och är därför skapad efter detta ändamål.
Således bedöms byggnaden utifrån befintlig planlösning inte lämpad för
permanent verksamhet med egna lokaler, likt den för äldre i Hagdahlska huset.
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Med anledning av detta föreslås motionen avslås, med avseende på att etablera
en permanent och avgränsad plats för verksamhet för äldre.
Beträffande frågan om att erbjuda verksamhet för äldre, i samverkan med
föreningsliv och organisationer m.fl., föreslås motionen ha hanterats inom
ramen för den verksamhet som utvecklas och etableras vid Agora.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i Skäggetorp, svar på motion
(M) 2019-04-24
Bilaga - Motionen
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Bakgrund
I sin motion ”Öppna en mötesplats för äldre i aktivitetshuset i Skäggetorp”
(2018-01-26) föreslår Anita Jonasson-Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) att
Kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder att utreda möjligheterna för
att öppna ett seniorcenter, i stil med Hagdahlska huset, i Agora i Skäggetorp.
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-10-25 återremitterades
ärendet med grund i följande protokollsanteckning från Lars Vikinge, v ordf
(C), Elmer Jansson, led (M), Inger Sjöge, led (M), Agneta Lantz, led (M), Nils
Blixt, led (M), Johan Thorén led (L) Birgitta Unéus, ers (M), Carl-Fredrik
Ideström ers (L) Gustaf Appelberg ers (L) och Solveig Danielsson ers (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.”
Utvecklingen av Agora har föregåtts av ett gediget 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 får.
Agora kommer att innehålla 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. Detta har också
påverkat bredden i föreningar som deltagit i förarbetet. Huset ska fungera som
ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen samt kunna bygga broar
mellan stadsdelen och andra delar av Linköping.
Såväl unga som äldre ses som två av flera 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. Byggnaden bedöms inte möjliggöra en permanent
verksamhet med egna lokaler, likt den för äldre i Hagdahlska huset, då ett stort
antal aktiviteter och verksamheter för många målgrupper ska rymmas i huset.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Utvecklingen av Agora är bland annat kopplad till följande av
kommunfullmäktiges mål:
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•

Trygg och attraktiv kommun:

Linköping är en kommun där invånarna känner sig trygga och har framtidstro.
Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter och samarbete med näringsliv
och föreningsliv har byggt en attraktiv kommun där alla människor har
likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna
drömmar.
•

Attraktiv kommun:

Linköping är en kommun där den enskilde kan påverka och bidra till kommunens
utveckling. Linköpingsborna skapar själva eller tar del av ett stort och varierat
kultur-, idrotts- och fritidsutbud.

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

En attraktiv kommun

Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
•

En hälsosam kommun

Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
•

En kreativ kommun

Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och
fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL har inte påkallats.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

