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Datum 
2016-12-05 

Diarienummer 
KSN-2015-2155 

 
  

Kommunfullmäktige 
 

Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till 
Träffpunkter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A.  
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Linda 
Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M) 
 
Uppsala 23 november 2016 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 
november 2015, att kommunen från civilsamhället upphandlar kulturaktiviteter som erbjuds 
på kommunens tillhandahållna Träffpunkter. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 30 september föreslagit kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Förvaltningens föredragning sammanfaller med nedanstående.  
 
Gentemot beslutet har (C)-, (M)-,(L)- och (KD)-ledamöterna avgivit reservation till förmån 
för bifall till motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  
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Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret.  
Kulturförvaltningen har medverkat.  
 
Föredragning 
Träffpunktverksamheten utgör en viktig del av äldreomsorgens öppna och förebyggande 
verksamhet för att hålla de äldre långtidsfriska och självständiga. Vård & omsorg driver för 
närvarande 15 träffpunkter. Nio av dem efter vunnen upphandling och sju stycken på uppdrag 
av äldrenämnden. Bland de ideella organisationerna driver Uppsala pensionärsföreningars 
samarbetsråd (UPS) också specifik träffpunktsverksamhet med inriktning mot äldre. 
 
Aktiviteterna på träffpunkterna är hälsofrämjande och möter målgruppens önskemål utan att 
konkurrera med den öppna marknaden. Idag bedrivs flera kulturella aktiviteter i form av t ex 
bokcirklar, tecknings- och akvarellkurser med tillhörande vernissage, diktkafé med poesiläs-
ning, musik och musikunderhållning. Utflykter till muséer, teaterbesök och musikunderhåll-
ning görs till självkostnadspris. Samarbete med biblioteken sker också.  
 
De flesta träffpunkter ger möjlighet till någon form av fysisk aktivitet. Det kan vara olika 
former av fysisk träning i grupp och i anslutning till vissa träffpunkter finns seniorgym. Även 
teknikstöd i form av datakurser för seniorer arrangeras i träffpunkternas regi. Aktiviteterna 
kombineras med social samvaro och ofta med en fikastund eller lättare måltid tillsammans. 
Verksamheten samverkar med olika volontärer, pensionärsföreningar och med ideell sektor.  
 
För att möta den demografiska utvecklingen med rätt insatser för de äldre beslutade äldre-
nämnden den 24 september 2015 att utreda träffpunktverksamheten med avseende på innehåll 
och driftsform. Detta inkluderar även kulturaktiviteter på träffpunkterna. Lägesrapport har 
lämnats till äldrenämnden 27 oktober 2016.  
 
I verksamhetplanen för 2016 framhåller äldrenämnden vikten av målgruppsanpassning av 
träffpunktsverksamheterna så att de i högre grad riktar sig mot de grupper där hälsovinsterna 
förmodas bli störst.     
 
Dagens breda utbud av kulturaktiviteter är en del av den verksamhet som träffpunkterna 
erbjuder för att hålla Uppsalas äldre medborgare långtidsfriska och självständiga. Det sker i 
nära och kontinuerligt samarbete mellan ansvariga för träffpunkterna och föreningar och 
kulturutövare.  
 
Att, som motionen föreslår, ändra samarbetsformen till ett upphandlingsförfarande ger inga 
fördelar men har däremot uppenbara nackdelar. De kulturutövare och föreningar som här är 
aktuella, liksom de som beställer tjänsterna, har ofta ingen eller liten vana att agera i en 
upphandlingssituation. Samarbetet mellan kommunen och civilsamhället skulle formaliseras 
på ett sätt som inte skulle gynna vare sig omsorgsverksamheten eller det civila samhället. 
 
Motionen föreslås därför avslås. 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 



Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till träffpunkter 

Reservation 
Centerpartiet 

Kulturinsatser kan utgöra ett värdefullt komplement till traditionell behandling och 
rehabilitering. I takt med att människor blir allt äldre kommer kultur bli ett allt viktigare 
inslag i äldreomsorgen för att främja hälsa och välbefinnande. För att Uppsala kommun 
ska kunna skörda frukterna av denna utveckling så snart som möjligt anser Centerpartiet 
att kommunen ska upphandla kulturinsatser från civilsamhället. Centerpartiet är därtill 
öppna för upphandling av kulturinsatser från andra håll. 

Centerpartiet yrkade därför 

att motionen skulle bifallas. 

Bilaga A
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Uppsala 2015-10-23 

Stefan Hanna, Centerpartiet 

Motion om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter 

Uppsalas befolkning blir i genomsnitt allt äldre. Detta är mycket positivt men det innebär också 
påfrestningar på kommunens ekonomi då en kraftig ökning av +8o-åringar också bedöms leda 
till högre vård- omsorgskostnader. För att stimulera till ett längre friskare liv och för att 
motverka den ensamhet som många äldre känner, vill vi att kulturaktiviteter från civilsamhället 
ska upphandlas och erbjudas på våra Träffpunkter. Vår övertygelse är att en liknande satsning 
har stor positiv påverkan på våra äldres välbefinnande, och ger därigenom ett längre aktivt liv. 
Det är särskilt viktigt att upphandla aktiviteter där de äldre får chansen att aktivt delta. 
Samtidigt som våra äldres välbefinnande ökar, stärks även civilsamhället. Exempel på 
aktiviteter är konstutställning, folkmusik, dansuppvisning, teater, måleri, poesi och 
matlagning. 

Centerpartiet föreslår; 

att från civilsamhället upphandla kulturaktiviteter som erbjuds på kommunens tillhandahållna 
Träffpunkter. 
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§ 142 

Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter 
ALN-2016-0158 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla 
Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-31 från förvaltningen. 

Träffpunktverksamheten utgör en viktig del av äldreomsorgens öppna och förebyggande verksamhet 
för att hålla de äldre långtidsfriska och självständiga. Vård & omsorg driver för närvarande 15 
träffpunkter. Nio av dem efter vunnen upphandling och sju stycken på uppdrag av äldrenämnden. 
Bland de ideella organisationerna driver Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) också 
specifik träffpunktsverksamhet med inriktning mot äldre. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag att motionen ska avslås. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Camilla Westerborn (L) 
och Ulla Johansson (KD) att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande om att motionen 
ska avslås. 
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