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Motion till Malmö kommunfullmäktige 
 
 
Motverka ensamhet bland äldre och skapa social gemenskap bland äldre kvinnor och män 
Gör Malmö till en bra stad för äldre kvinnor och män genom att skapa social gemenskap och göra det möjligt 
att knyta nya vänskapsband på äldre dar. Trygghetsboenden, mötesplatser liksom lägerverksamhet är tre 
viktiga delar för att motverka social isolering av äldre.  
Malmös hemtjänst får år efter år ett lågt betyg i Socialstyrelsens brukarundersökning. Likadant ser det ut i 
andra storstäder. En viktig anledning till detta är att storstäder har många ensamhushåll. Känslan av ensamhet 
är vanligare bland äldre i ensamhushåll. Ensamhet ger ett allmänt missnöje med tillvaron. De låga betygen för 
storstädernas hemtjänst har till inte ringa del sin orsak i äldres ensamhet. Malmö stad har ett ansvar att stödja 
äldres sociala gemenskap och att utveckla ett arbete för att motverka ensamhet bland Malmös äldre kvinnor 
och män. 
En viktig del i att skapa gemenskap är attraktiva äldreboende, trygghetsboenden. Göteborg har ett mål på 1000 
trygghetslägenheter, Malmö borde sätta ett mål på 500 trygghetslägenheter. Hyresnivån på dessa bör även 
passa äldre med låg pension.  
 
Malmö stad bör ha ett väl utbyggt nät av mötesplatser för äldre kvinnor och män. Dessa mötesplatser kan va 
knutna till trygghetsboenden, kan ha restaurang eller på annat sätt vara centrum för äldre.  
 
Kommunen bör starta lägerverksamhet, ibland kallat kollo, riktad till äldre kvinnor och män med syftet att 
skapa social gemenskap och ge möjlighet att knyta vänskapsband mellan deltagarna. Det är viktigt att särskilt 
vända sig till de äldre med knappa ekonomiska resurser. Kommunen bör skaffa en lägergård speciellt anpassad 
för äldre kvinnor och män. 
 
Ett aktivt arbete för att göra Malmö till en attraktiv stad för äldre kan startas nu. 
 
Därför yrkar jag att Malmö kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen tar fram en plan för att motverka social isolering bland äldre kvinnor och män, och att planen 
utgår från att många äldre har en knapp ekonomi 
 
att Malmö stad sätter som mål att ha 500 trygghetslägenheter och att utbudet främst vänder sig till dem med 
mindre ekonomiska resurser 
 
att kommunen bygger upp ett nät av mötesplatser för äldre kvinnor och män som kan bli nav i Malmös arbete 
för social gemenskap bland äldre 
 
att Malmö stad skaffar en kursgård anpassad för äldre och funktionshindrade och startar en lägerverksamhet 
för äldre kvinnor och män med syfte att motverka social isolering främst bland äldre med knapp ekonomi 
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