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Lunds kommun ska vara en kommun som erbjuder och möjliggör ett aktivt och rikt fritidsliv genom
hela livet. Detta görs idag inte fullt ut. Särskilt inte för våra seniorer. Detta vill vi socialdemokrater ändra
på.
Utöver den verksamhet som bedrivs i kommunal regi, som till exempel träffpunkts- och
restaurangverksamheten, finns det ett starkt ideellt engagemang bland seniorerna. Men i dagsläget
erbjuds senior- och pensionärsföreningarna allt för dåliga villkor. Något som ofta efterfrågas är en
hemvist att bedriva föreningsverksamheten under rimliga ekonomiska villkor, och även lokaler att kunna
ha enstaka arrangemang i. För att möta detta behov behöver Lunds kommun skapa en arena enkom för
detta ändamål; det som behövs är ett Seniorernas hus.
Runt om i landet finns det positiva exempel att hämta inspiration från. På Seniorernas hus i Jönköping
erbjuds lokaler som kan hyras av pensionärsorganisationer eller andra föreningar och organisationer
som har riktad verksamhet för seniorer. Där finns även restaurang, kök och gym. På Seniorernas hus i
Karlshamn kan kommunens pensionärer slinka in och få en billig frukost och umgås med andra. Likaså
kan de ta del av dagstidningar, samhällsinformation och berikande föredrag eller låna en dator med
skrivare i den så kallade ”datorhörnan”.
De ideella organisationerna varken kan eller ska ersätta det kommunala arbete som görs. Däremot är de
ett oerhört viktigt komplement och deras verksamhet bidrar till att erbjuda våra pensionärer och seniorer
ett aktivt och socialt liv. Därför är det också viktigt att Lunds kommun erbjuder föreningarna bästa
möjliga förutsättningar för att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Med Seniorernas hus skulle
Lunds kommun ta ett viktigt sådant steg. Huset bör, precis som i Jönköping, rikta sig i huvudsak till
pensionärs- och seniorföreningarna med möjlighet för andra aktörer som har riktad verksamhet gentemot
målgruppen att kunna hyra in sig. För föreningarna bör en modell med hyressubventioner, i likhet med
hur kultur- och fritidsnämnden arbetar gentemot sina målgrupper, arbetas fram.
Vård- och omsorgsnämnden blir en naturlig motor i detta arbete. Men ska huset fungera på bästa sätt
krävs det ett aktivt nämndsövergripande arbete där till exempel kultur- och fritidsnämnden kan bidra
med kulturell verksamhet riktad mot seniorer men också sin kunskap och vana av att skapa bra
förutsättningar för föreningslivet. Allt med det gemensamma målet att möjliggöra ett rikare utbud för
våra seniorer.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att, tillsammans med berörda nämnder och i samverkan
med pensionärs- och seniorföreningarna, tillskapa ett Seniorernas hus,

att

uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att när Seniorernas hus varit i bruk i två år genomföra
en utvärdering av verksamheten och utifrån det undersöka möjligheterna att tillskapa filialer
till Seniorernas hus i ytterligare någon av kommunens tätorter, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader beaktas i kommande EVP.
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