
Öka tryggheten för äldre 
 
Vi Socialdemokrater i Kungsbacka anser det är en självklarhet att öka tryggheten för äldre och inte 
tvärtom. Därför var vi emot att stänga Träffpunkten Rosengatan 2017 av besparingsskäl. Vi ansåg och 
anser fortfarande att det finns andra effektiviseringar som kan göras utan att minska tryggheten för 
äldre inom Vård & Omsorg.  
De borgliga partierna inklusive SD tycker tvärtom. 
 
På arbetsutskottet den 30/5 kommer beslut genomföras, förslag att Nämnden för Vård & Omsorg 
beslutar att genomföra en verksamhetövergång för Träffpunktsverksamheten till nämnden för  
Fritid & Folkhälsa. 
 
 Tjänstemännen har gjort en kartläggning och identifiering om vilka insatser som  
målgruppen har idag samt tittat på hur kommunen kan samarbeta med civilsamhället.  
Man ser att det finns en stor potential att genom att förändra sättet  att arbeta med  
målgruppen samt se över hur vi organiserar, göra en stor skillnad för äldre  
medborgare i kommunen. 
 
Det  finns en risk för oro med en förändring av verksamheten i  
Träffpunkten så snart efter den senaste förändringen som genomfördes 2017. 
Risk att förlora besökare vid förändringar i verksamheten. Precis som på Rosengatan’s Träffpunkt. 
 
Dessa risker vet borgliga partier om, men trots det har de borgliga partierna en övertro på att 
civilsamhället skall ta över ansvaret. Läsare,  det fungerar inte ens idag. Ett tydlig bevis är Kyviks 
Träffpunkt. Där begär kyrkan som frivillig organisation stöd av kommunen.  
 
När jag, Johan Tolinsson och Maj- Britt Rane- Andersson besökte Annebergs träffpunkt var de äldre 
så tydliga. De vill behålla verksamheten i egen regi ( Vård& Omsorg) och behålla närheten till sin 
lokal. Med andra ord behålla tryggheten med en alldeles utmärkt verksamhet och underbar personal.  
Detta vill de borgliga partierna rasera. Det finns stora risker med en ökad otrygghet för våra äldre i 
Kungsbacka kommun beträffande hantering av träffpunkter verksamhet.  
Socialdemokraterna vill öka tryggheten för våra äldre – vi vill att Träffpunkterna skall vara kvar inom 
Vård & Omsorg.  
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