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Motion om seniorernas hus – svar
Dnr 2018/180-109
Harald Hjalmarsson (M) och Yvonne Nilsson (M) har den 18 maj 2018 lämnat in en
motion om seniorernas hus. Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i
uppdrag att redovisa hur kommunen tillsammans med pensionärsorganisationerna kan
utveckla ett eller flera seniorernas hus i kommunen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 26 oktober 2018 lämnat ett yttrande i ärendet.
Av deras yttrande framgår att motionen lyftes på Kommunala Pensionärsrådets (KPR)
sammanträde 2018-10-23. KPR anser inte att ett seniorernas hus är rätt väg att gå utan
att de istället önskar en vidare diskussion med politikerna om de lokaler som redan finns
i kommunen idag.
Kommunstyrelsens förvaltning gör i skrivelse 15 november 2018 bedömningen att
motionen bör avslås, då det utifrån socialförvaltningens yttrande framgår att KPR inte
önskar ett seniorernas hus.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018 avslå motionen om
seniorernas hus.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018 avslå motionen om
seniorernas hus.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 november 2018
Socialnämndens beslut 2018-11-01, § 94
Socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21, § 102
Motion inkommen 18 maj 2018
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Kommunstyrelsen

Motion om seniorernas hus – svar
Harald Hjalmarsson (M) och Yvonne Nilsson (M) har den 18 maj 2018 lämnat in en motion
om seniorernas hus. Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag
att redovisa hur kommunen tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utveckla
ett eller flera seniorernas hus i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐05‐21, § 102 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning, varpå kommundirektören beslutade att överlämna
motionen till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har i skrivelse 26 oktober 2018 lämnat ett yttrande i ärendet.
Av deras yttrande framgår att motionen lyftes på Kommunala Pensionärsrådets (KPR)
sammanträde 2018‐10‐23. Vidare framgår att KPR anser att ett seniorernas hus inte är
rätt väg att gå utan att de istället önskar en vidare diskussion med politikerna om de
lokaler som redan finns i kommunen idag.
Socialnämnden beslutade 2018‐11‐01, § 94 att anta socialförvaltningens svar på motionen
som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att motionen bör avslås, då det utifrån
socialförvaltningens yttrande framgår att KPR tydligt och enat har framfört att de inte
önskar ett seniorernas hus.

Förslag till svar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse 26 oktober 2018 avslå motionen om
seniorernas hus.

Anders Björlin
Kommundirektör
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Motion om seniorernas hus
Dnr 2018/180-109
Harald Hjalmarsson (M) och Yvonne Nilsson (M) har den 18 maj 2018 lämnat in en motion om
seniorernas hus.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att redovisa hur kommunen
tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utveckla ett eller flera Seniorernas Hus i
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2018-05-21 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektören beslutade 2018-06-26 att överlämna motionen till socialnämnden för
yttrande till kommunstyrelsen.

Beskrivning av motionen
Motionärerna anför sammanfattningsvis följande:
Andelen äldre ökar i Västerviks kommun. Idag är det cirka 10 000 kommuninvånare som har fyllt
65 år och om 10 år är det ytterligare omkring 1 000. Framförallt ökar andelen som är mer än 85
år.
Kommunen måste i större utsträckning ta hänsyn till de invånare som är födda på 30- och 40talet och som har varit med och byggt upp vår fantastiska stad och landsbygd. Det är viktigt för
dem att få ta del av bra boenden och olika aktiviteter.
För alla kommuninvånare är det betydelsefullt med mötesplatser för olika ändamål beroende på
vad man söker. För de äldre är det särskilt viktigt att kunna träffas för kurser, olika verksamheter
och samvaro.
Därmed yrkas att kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att redovisa hur kommunen
tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utveckla ett eller fler Seniorernas Hus i
kommunen.

Socialförvaltningens svar på motionen
Socialförvaltningen har ett välfungerande samarbete med det stora utbud av
pensionärsorganisationer som finns i Västerviks kommun. Bland annat organiseras det
samarbetet genom det kommunala pensionärsrådet (KPR) som fungerar som ett rådgivande
organ gällande de beslut som socialnämnden fattar. Inte sällan tillsätter
pensionärsorganisationerna, på initiativ av socialförvaltningen, olika arbetsgrupper där tjänstemän
från socialförvaltningen medverkar och driver arbetet framåt. Syftet med denna modell är att få
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full delaktighet i frågor som rör äldre. Ett nutida exempel på detta var när pengar avsattes i
budgeten för att utveckla en ny form av dagverksamhet. Där bildades en arbetsgrupp bestående
av pensionärer och tjänstemän, vilka tillsammans arbetade fram förslaget om att starta upp
dagverksamhet i form av mobila IT-caféer på fem olika platser i kommunen.
I samband med ovan nämnda grupps arbete uppkom diskussioner om att vissa
pensionärsföreningar önskar att det skapas ett föreningshus. Det skulle kunna vara ett
allaktivitetshus, en stor lokal, där pensionärsföreningarna kan ha alla de aktiviteter, exempelvis
linedance, som fordras. Det föreslogs att det skulle kunna vara en gemensam lokal för alla
pensionärsföreningar och för icke anslutna samt en mindre lokal/förråd/kontor för respektive
förening. Föreningshuset skulle kunna skötas om av arbetslösa ungdomar. På detta sätt skulle
träffarna inte alls bli som traditionella månadsmöten av idag, utan mer eftermiddagar med olika
aktiviteter där man ”inte blir sittande”. Budgeten borde enligt förslaget kvoteras utifrån hur
många som bor på varje ort, så att det kommer alla föreningar i kommunen till godo. Gruppen
konstaterade dock i detta läge att detta förslag i första hand gynnade pensionärsorganisationerna i
Västerviks centralort och att det inte uppfyllde gruppens uppdrag med att ta fram förslag på nya
former av dagverksamhet som kom hela kommunen till del. Denna diskussion hanterades
därmed som ett sidospår.
Motionärernas förslag om Seniorernas Hus kanske kan rimma med ovanstående tankar. Det är
dock inte helt enkelt att avgöra vad som menas med Seniorernas Hus, mer än att det ska vara
mötesplatser för olika ändamål beroende på vad man söker, exempelvis kurser, olika
verksamheter och samvaro.
Vid KPR:s sammanträde 2018-10-23 lyfte socialförvaltningen motionen med KPR för att
inhämta deras synpunkter i frågan. Det svar som KPR framförde var mycket tydligt; man anser
inte att ett Seniorernas Hus är rätt väg att gå. SPF anför istället att ta det behöver tas ett omtag
när det gäller Bryggaren (Västerviks Teater & Konferens). Som det är idag drivs Bryggaren av
Bostadsbolaget som är ett vinstdrivande bolag som, enligt SPF, tar ut för höga avgifter. SPF
menar därför att Bryggarens ägande ska förändras så att det blir möjligt för
pensionärsorganisationerna att hyra dessa lokaler till överkomliga priser. I dessa lokaler finns
redan allt som behövs för pensionärsorganisationerna och att därutöver tillskapa ett Seniorernas
Hus är, enligt SPF, helt onödigt. SPF och SKPF anser vidare att det är viktigt att titta över
samtliga samlingslokaler, som kan nyttjas av pensionärsorganisationerna, i kommunen. Exempel
som nämns är Vallonen i Överum och Folkets Hus i Gunnebo. KPR önskar en vidare diskussion
med politikerna om de lokaler som finns i kommunen idag. PRO anför att alla kommuninvånare
ska behandlas lika i enlighet med kommunallagen. Det innebär att invånare i såväl Västerviks
centralort som på landsbygden ska få samma förutsättningar och möjligheter. Därmed påtalar
PRO att det är viktigt att träffpunkter finns på flera ställen i kommunen och inte bara i form av
ett Seniorernas Hus i Västerviks centralort. KPR är således överens om att ett Seniorernas Hus
inte behövs.

Sammanfattande bedömning
KPR har tydligt och enat framfört att de inte önskar ett Seniorernas Hus. Eftersom ett eventuellt
genomförande av ett Seniorernas Hus skulle innebära utökade kostnader skulle ärendet i sådana
fall behöva införlivas i budgetprocessen. Därutöver är socialförvaltningens bedömning att ett
Seniorernas Hus inte är att betrakta som en socialnämndsfråga, utan att det precis som alla andra
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ärenden som rör föreningshus och lokaler bör hanteras som en föreningsfråga och handläggas av
den förvaltning som ansvarar för sådan verksamhet, det vill säga kommunstyrelsens förvaltning.

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