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Socialnämnden

Återrapportering av direktivet om
samverkan mellan äldre och
ungdomar
Förslag till beslut
Socialnämndens beslut
Återrapportering av direktivet samverkan mellan dagcentraler och fritidsgårdar, enligt nedan,
godkänns och sänds vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog i direktiv 2016-06-07 till socialnämnden och bildningsnämnden att
utreda möjligheten att i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård
för att föra samman seniorer och ungdomar. Bakgrunden är att avståndet mellan våra ungdomar
och äldre synes öka. De naturliga mötesplatserna blir färre och färre och en tolkning av detta är
att otryggheten vid möte äldre och unga blir större och att förståelsen för arbetet med våra äldre
blir mindre och mindre. Direktivet syftar således till att ge ungdomar en naturlig bild och kontakt
med ett äldre och på så sätt inte bara skapa gemenskap och ökad trygghet och minskad
ensamhet hos våra äldre utan också en attraktivitet kring omsorgsyrket.
Arbetsgrupp
Under ledning av Verksamhetscheferna, Ann-Louise Christensen och Jonny Norrby, har en
arbetsgrupp tillsatts utifrån det politiska direktivet gällande sammanförande av äldre och
ungdomar. Arbetsgruppen består av Robin Radic och Tony Kvant (Bildning) samt Anne Lindvall
och Ingrid Lindberg för (Hemvården). Ansvariga enhetschefer Nadia Erixon, Hemvården, Lena
Nilsson, Bildning.
Kartläggning och prioritering
Fritidsledarnas verksamhet
Fritidsledarna bedriver idag verksamhet både på fritidsgården och i den så kallade flexibla
verksamheten som arbetar där ungdomar samlas och befinner sig, exempelvis Kävlinge
aktivitetspark. Verksamheten har en främjande inriktning med yttersta syfte att stärka
ungdomars handlingsberedskap, självkänsla och engagemang. Verksamheten kan innefatta allt
från biljardspel, filmtittande, bakning och fiske till skidresor och spökläger. Ledorden är
inkludering och delaktighet, verksamhet och aktiviteter utformas i dialog med besökande
ungdomar. Fritidsledarna jobbar aktivt med värdegrundsarbete med syfte att förmedla
demokratiska värderingar och respekt för alla människor lika värde.
Socialnämnden
Ann-Louise Christensen
• Ann-Louise.Christensen@kavlinge.se

Kävlinge kommun
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Sida 1 av 2

2 (2)

Verksamheten vid dagcentraler
Kommunens dagcentraler är en naturlig mötesplats för kommunens seniorer. På dagcentralerna
finns restauranger och möjlighet till olika former av aktiviteter som till exempel biljard, bingo,
bridge, vävning eller uppkoppling mot internet på någon av datorerna. Det går också bra att bara
komma hit för att koppla av med en trevlig bok eller en stunds Tv-tittande tillsammans med
andra gäster.
Dagcentral finns på Billingshäll och Kullgården i Kävlinge, Ligustern i Furulund och på Norrehed i
Löddeköpinge. På Billingshäll och Ligustern finns tillgång till varmt bassängbad och bastu.
Gemensamma intresseområden
Arbetsgruppen har fört dialog med besökande vid dagcentraler och ungdomar som deltar i
fritidsledarnas verksamhet. Två områden som utkristalliserade sig tydligt är matlagning och
sport/sällskapsspel, aktiviteter som främjar samtal och samvaro under lättsamma och trevliga
former. Båda aktiviteterna är något som praktiseras vid dagcentralerna och fritidsgårdarna och
att sammanföra dessa bedöms vara det mest intressant projektet att gå vidare med.
Kommande aktiviteter
Första aktiviteten ”Kockduellen” är planerad till hösten. Tanken är att ett antal blandade lag får
vissa ingredienser och utifrån dessa får i uppgift att laga en rätt på tid som därefter ska bedömas
av en jury. Under tiden ska det anordnas några andra aktiviteter inne på Billingshäll, ett exempel
är dans via playstation4/tv. Denna dag kommer även involvera medarbetare.
Efter juryns utslag bjuder vi på korv med bröd och avnjuter denna tillsammans med våra gäster.
Juryn föreslås bestå av politikerna Pia A, Camilla M, Annsofie T samt för måltidsservice Marina
Rahm. Gruppen kommer även att engagera en lokal ”kändiskock”. Cirka en månad innan eventet
går vi ut med en pressrealese. Pressen kommer även att bjudas in.
Utvärdering och vidare aktiviteter
En utvärdering kommer att göras i direkt anslutning efter aktiviteten genom samtal och
diskussion. Därefter kommer fler aktiviteter att planeras in i samråd med ungdomar och äldre.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet bedöms inte få några större ekonomiska konsekvenser, kostnader för den inledande
aktiviteten kan hanteras solidariskt inom de berörda verksamheternas befintliga budget.
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Beslutet ska skickas till
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