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Nr 12. Vilka konkreta åtgärder har 
den borgerliga majoriteten vidtagit 
för att utveckla kommunens träff-
punktsverksamheter?  
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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I ett uppslag i UNT tisdagen den 26 november 
2013 kan man läsa om växtvärken för kom-
munens träffpunktsverksamheter för seniorer. I 
inslaget efterlyses ökade möjligheter att ta emot 
fler besökare, en översyn av huruvida utbudet på 
träffpunkterna möter behov och önskemål, samt 
om träffpunkterna är rätt geografiskt placerad. 
 
Att träffpunkterna i kommunen börjar bli över-
fulla är inte så konstigt. Antalet 65 år och äldre 
växer stadigt och den ökningen fortsätter. Tittar 
man på befolkningsprognosen så visar siffrorna 
att befolkningen som är över 65 år väntas passera 
46 000 personer vid utgången av år 2030. Det är 
en ökning med cirka 40 procent. Det är glädjande 
att så många äldre väljer att bo och leva i vår 
stad. Men utvecklingen ställer också krav på 
kommunen vad gäller god framförhållning av 
planeringen av välfärdens verksamheter. Arbetar 
vi inte aktivt med förebyggande insatser riskerar 
det personliga välmåendet att minska och andelen 
som behöver tyngre vårdinsatser att öka mer än 
vad kommunen klarar av kostnadsmässigt. Träff-
punkterna är en viktig del i det förebyggande 
arbetet.  
 
Socialdemokraterna har länge efterfrågat en över-
syn av träffpunkterna och har lagt förslag om 
detta både i kommunens IVE och under arbetet 
med äldrenämndens uppdragsplan. Men vad har 
kommunalrådet Ebba Busch (KD) och den övriga 
borgerliga majoriteten gjort för att driva på en ut-
veckling av träffpunkterna? I UNTs reportage 
vurmar Busch för verksamheten och säger att det 
behövs en utveckling. Men det är mycket ord och 
lite verkstad. Hittills har vi inte sett många konk-
reta resultat.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika Äldrenämndens ord-
förande, Ebba Busch Thor (KD) följande:  

 
• Anser du att frågan om träffpunkternas 
utveckling har varit prioriterad under din tid som 
ordförande i äldrenämnden?  
• Om ja, vilka konkreta resultat anser du att det 
har lett till?  
 
• I UNT:s reportage efterlyses flera åtgärder för 
att kunna möta efterfrågan på bra träffpunkter. 
Avser du att verka i den riktningen och när i 
tiden kan vi förvänta oss resultat av det arbetet?  
 
• Du har tidigare, bland annat på SVDs ledar-
sida, sagt att det finns en fara i att lova äldre för 
mycket när det gäller utvecklingen av äldre-
omsorgens innehåll? Gäller detta uttalande 
också träffpunktsverksamheten?  
 
• På vilket sätt möter er IVE den efterfrågan som 
finns vad gäller utvecklingen av träffpunkter?  
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