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Ks § 389

Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och
långtidssjuka – förslag till svar
Dnr 2018/147‐109
Bo Karlsson (SD) har 16 april 2018 lämnat in en motion om att skapa fler träffpunkter.
Motionären yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda en modell där delar av
kommunens fordonsflotta används för att möjliggöra utflykter och träffar för äldre och
långtidssjuka. Kommunfullmäktige beslutade 2018‐04‐23, § 89 att remittera motionen
till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden svarar 2018‐10‐04, § 76 bland annat att socialförvaltningen arbetar med
ett projekt som främjar gemenskap och fysisk aktivitet. Projektet är tänkt att
genomföras tillsammans med kommunens pensionärsorganisationer. I
kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018 skriver förvaltningen att man
inte har något ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 20 september 2018 anse motionen
om att skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka för besvarad.

Yrkanden
Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Harald Hjalmarsson (M) yrkar bifall till socialnämndens beslut med tillägget att
kommunstyrelsen under första halvan av 2019 ska få en redovisning av det projekt
socialförvaltningen planerar tillsammans med det kommunala pensionärsrådet.
Ordförande ställer nämndens förslag till beslut mot Tommy Ivarssons förslag och finner
att kommunstyrelsen bifallit nämndens förslag.
Ordföranden ställer därefter Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen bifallit tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 20 september 2018 anse motionen
om att skapa fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka för besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar vidare
att socialförvaltningen under första halvan av 2019 för kommunstyrelsen ska redovisa
det projekt socialförvaltningen planerar tillsammans med det kommunala
pensionärsrådet.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 5 november 2018
Socialnämndens beslut 2018‐10‐04, § 76
Socialförvaltningens skrivelse 20 september 2018
Bo Karlssons (SD) motion 16 april 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret

Kommunsekreterare
Johan Hägglund
0490-254024
johan.hagglund@vastervik.se

2018-11-05

Kommunstyrelsen

Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre
och långtidssjuka – förslag till svar
Bo Karlsson (SD) har 16 april 2018 lämnat in en motion om att skapa fler träffpunkter.
Motionären yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda en modell där delar av
kommunens fordonsflotta används för att möjliggöra utflykter och träffar för äldre och
långtidssjuka.
Kommunfullmäktige besluta 2018-04-23, § 89 att remittera motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden svarar 2018-10-04, § 76 bland annat att socialförvaltningen arbetar med
ett projekt som främjar gemenskap och fysisk aktivitet. Projektet är tänkt att genomföras
tillsammans med kommunens pensionärsorganisationer.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 20 september 2018 anse motionen om att skapa
fler träffpunkter för äldre och långtidssjuka för besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör
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Motion om att skapa fler träffpunkter för äldre och
långtidssjuka
Dnr 2018/147-109
Bo Karlsson (SD) har den 16 april 2018 lämnat in en motion om att skapa fler träffpunkter för
äldre och långtidssjuka.
Motionären yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda en modell där delar av
kommunens fordonsflotta används för att möjliggöra utflykter och träffar för äldre och
långtidssjuka i enlighet med intentionerna i motionen.
Bo Karlsson har föredragit sin motion i kommunfullmäktige den 23 april 2018.
Kommunfullmäktige beslutade att motionen om att skapa fler träffpunkter för äldre och
långtidssjuka remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektören beslutade den 29 maj 2018 att överlämna motionen till socialnämnden för att
efter samråd med kommunstyrelsens förvaltning avge yttrande till kommunstyrelsen.

Beskrivning av motionen
Motionären anför sammanfattningsvis följande:
Många äldre personer i Västerviks kommun lider idag av ensamhet och har inte möjlighet till
fysisk rörelse och social aktivitet i den utsträckning som de skulle önska. Situationen är liknande
för många långtidssjuka.
Social samvaro och fysisk aktivitet hör ihop, då det oftast är mer stimulerande att röra på sig om
man gör det tillsammans med andra. Denna kombination höjer trivsel och välbefinnande, vilket
även leder till bättre fysisk hälsa. Detta ger en vinst både för den enskilde och för samhället i
stort, då bättre hälsa medför lägre kostnader för vård och omsorg.
En del sociala aktiviteter anordnas idag genom äldreomsorgen, men det finns ett betydande
utrymme att öka dessa genom att använda de resurser som finns på ett ännu bättre sätt.
En modell där delar av kommunens fordonsflotta används för att möjliggöra fler utflykter och
träffar för kommunens äldre och långtidssjuka ska därför utredas. Förslagsvis kan detta ske ett
antal gånger per vecka, med platser i Västervik, Gamleby och Ankarsrum med omnejd som
utgångspunkter. Kommunen har det övergripande ansvaret och ger förutsättningarna, men
utformningen av aktiviteterna skapar deltagarna tillsammans.
Kommunen ska i detta arbete, förutom ordinarie personal, kunna engagera arbetssökande som är
utåtriktade och har ett genuint intresse av att arbeta och samverka med andra människor.
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Kommunen bör också söka samarbete med frivilligorganisationer liksom med lokala företag
såsom butiker. Möjligheten att söka medfinansiärer bör också undersökas.
Förslaget innebär inte någon aktivitet istället för socialförvaltningens och äldreomsorgens
nuvarande åtaganden, utan tvärtom en utökad aktivitet och ett komplement till den befintliga
verksamheten.

Beskrivning av nuläget gällande aktiviteter i Västerviks kommun
Socialförvaltningen förfogar idag över så kallade dagverksamheter (träffpunkter) på ett flertal
platser i anslutning till särskilda boenden för äldre i kommunen. Alla dessa, förutom
Mimergården som endast är till för personer med demenssjukdom, är öppna för alla som vill
komma dit och ta del av den gemenskap och de aktiviteter som erbjuds. På dagverksamheterna
kan man även köpa lunch och fika.
En annan form av aktivitet som anordnas för äldre är de mobila IT-caféer som finns på fem olika
orter i kommunen. Där får äldre möjlighet att lära sig hur olika digitala verktyg, såsom dator,
surfplatta och mobil, fungerar och vad de kan användas till. Därigenom kan äldre få en förenklad
vardag, ökad självständighet och möjlighet att utveckla nya och gamla intressen. Syftet är också
att IT-caféet ska vara en social och förebyggande verksamhet som minskar risken för att
människor drabbas av ensamhet, sjukdom och demens.
Utöver dagverksamheterna anordnas en rad aktiviteter, inte minst på de särskilda boendena. På
de flesta boendena finns det aktiviteter samtliga vardagar.
För att möjliggöra och stimulera aktiviteter samt spontana utflykter under hela året har varje
område inom äldreomsorgen en handikappanpassad buss. Även parcyklar har köpts in för att
kunna genomföra cykelutflykter.
Ett gyllene exempel på den stora vilja som finns inom socialförvaltningen att bjuda äldre på
upplevelser är den Greklandsresa som har anordnats vid ett flertal tillfällen för brukare på särskilt
boende och med hemtjänst.
Omfattningen av de aktiviteter och resor som socialförvaltningen utöver Greklandsresan erbjuder
kan belysas genom den inventering som gjordes för 2015. Totalt genomfördes under det året 23
resor med övernattning. Nästan 200 brukare fick under året åka på en resa med minst en
övernattning.
När det gäller samverkan med frivilligorganisationer och andra föreningar tog Västerviks
kommun initiativ till bildandet av en förening för frivilliginsatser 2016. En ideell förening
(ResursPoolen) bestående av frivilliga bildades med syfte att sätta guldkant på tillvaron eller
minska stressen i vardagen. Bland annat erbjöd sig ResursPoolen att vara en samtalsparterner för
dem som kände sig ensamma och ville ha någon att prata med samt att vara sällskap till en
aktivitet eller till läkare/tandläkare. Dessvärre avslutades ResursPoolens verksamhet efter bara
cirka ett år till följd av både brist på volontärer och funktionärer till styrelsen samt brist på
intresse från personer som önskade ta del av ResursPoolens tjänster.
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Ett annat kommunalt försök de senaste åren, som initierades av ett brev från en anhörig till en
kvinna på särskilt boende, var det så kallade ”Guldkant på tillvaron för äldre”. Det var ett
gemensamt projekt mellan socialförvaltningen och arbete och kompetens, som syftade till att
arbetslösa ungdomar skulle kunna ge guldkant på tillvaron för äldre utöver det som hemtjänsten
kan erbjuda. De arbetslösa ungdomarna skulle samtidigt få en meningsfull sysselsättning som
gjorde att de kände sig behövda i samhället. Dessvärre kom detta projekt aldrig i gång till följd av
invändningar från facklig organisation.
Ett ännu modernare exempel på socialförvaltningens strävanden på området är att Allmänna
Arvsfonden i mars 2018 lät meddela att man genom sin satsning ”Ålder är inget hinder” vill
stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och
delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att
projekt ska startas som skapar gemenskap men också fysisk aktivitet för människor i målgruppen.
Offentliga huvudmän kan söka pengar inom ramen för Ålder är inget hinder, men då måste det
ske i nära samarbete med ideella föreningar. Av den anledningen lyfte socialförvaltningen ett
ärende till det kommunala pensionärsrådet (KPR) den 28 maj 2018 och efterfrågade samverkan
och framtagande av en gemensam ansökan till Arvsfonden för att få möjlighet att starta upp ett
projekt inom ramen för Ålder är inget hinder. Svaret från KPR var att de skulle ta med denna
förfrågan till sina respektive medlemsorganisationer. Något svar har ännu inte inkommit, men det
är å andra sidan fortfarande ett färskt ärende.

Socialförvaltningens svar på motionen
Motionärens förslag är bra och ligger i linje med den utmaning som finns i form av allt fler äldre
och allt färre i arbetsför ålder. En av lösningarna på den ekvationen kan vara att främja olika sätt
att göra de äldre allt friskare och därmed i mindre behov av vård och omsorg. Icke desto mindre
är det inte alldeles enkelt att i praktiken starta upp dylika projekt, vilket socialförvaltningen har
fått erfara genom tidigare välmenande försök. Nu har dock socialförvaltningen ställt en öppen
fråga till kommunens pensionärsorganisationer om att ansöka om att starta upp ett gemensamt
projekt som främjar gemenskap och fysisk aktivitet. Denna förfrågan väntar ännu på att besvaras.
Av denna anledning menar socialförvaltningen att motionärens förfrågan redan är under
behandling. Dessutom beaktar socialförvaltningen sedan tidigare ständigt de möjligheter som
finns och öppnas när det gäller att anordna fysiska och sociala aktiviteter tillsammans med andra
samverkansparter.
Anledningen till att det beslutades att ärendet skulle samrådas med kommunstyrelsens förvaltning
var för att motionen innefattade förslag om kommunens fordonsflotta. Då socialförvaltningen
anlitar kommunens Bilpool när det gäller samtliga förvaltningens fordon, även de
handikappanpassade bussarna, har samrådet mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsens
förvaltning resulterat i en slutsats att det finns fordon att tillgå inom socialförvaltningen som kan
användas till de aktiviteter som anordnas nu och i framtiden.

Socialchefens förslag till beslut
Att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.
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