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Dagverksamheter, aktivitetscentra, träffpunkter och möteslokaler för äldre
Vår stadsdelsnämnds område är stort både till invånarantalet och till ytan. De äldsta
åldersgrupperna kommer att öka i antal och därmed ökar behovet av verksamheter för äldre.
Alltfler äldre bor kvar i sina hem med stöd av hemtjänst och därmed ökar risken för social isolering.
Det måste finnas lokaler och verksamheter där äldre människor kan delta i aktiviteter, umgås med
andra och hålla sig i form. Ofrivillig ensamhet är destruktiv för äldre människor. Isolering i hemmet
påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan.
Det finns i stadsdelsnämndens område aktiva pensionärsföreningar som till exempel PRO och SPF.
Det är brist på allmänna samlingslokaler i stadsdelsnämndens område. De samlingslokaler som finns
i en del bostadsfastigheter är ofta inte fysiskt tillgängliga för de som har rörelsehinder och därtill är
det vanligt att möjligheten för föreningslivet att hyra dessa samlingslokaler är begränsade eller
obefintliga.
Dagverksamheter är också av stor betydelse för anhörigvårdare som ofta själva är till åren och drar
ett tungt lass. De både behöver och har rätt till avlastning och det kan behövas även sommartid och
under helger för att de anhöriga skall kunna koppla av och umgås med släkt och vänner.
Vi önskar redovisning från förvaltningen beträffande följande:
Redovisning för vilka dagverksamheter, aktivitetscentra och träfflokaler för äldre som finns i
stadsdelsnämndens område. Geografiskt läge, målgrupp, verksamhetens innehåll och öppettider,
samt huvudman.
Är det några förändringar (sammanslagningar, flyttningar, nedläggningar) planerade?
Pandemin har medfört att många verksamheter antingen varit stängda eller haft en begränsad
verksamhet. Vi önskar beskrivning för i vilken utsträckning begränsningarna kvarstår och vilka
åtgärder som vidtas för att förhindra smittspridning?
Vilket behov bedömer förvaltningen att det finns av verksamheter, främst dagverksamheter, som är
öppna sommartid och helger och hur ämnar förvaltningen tillgodose behovet?
I vilken utsträckning finns det lokaler som är tillgängliga för pensionärsföreningarnas verksamhet?
Vilka åtgärder ämnar förvaltningen vidta för att stödja PRO i att få tillgång till en ny lokal då de efter
förvaltningens uppsägning av Hövdingagårdens blivit husvilla?

