
 
Till 
 
Torsten Norrman                                                         Gunnar Stensson 
 
Ordförande i PRO söder, Klostergården                      Ordförande i Klostergårdens Byalag  
                                                                                                    
Sänds till PRO Lund med förhoppning att detta förmedlas till PRO Söder. 
 
Jag har läst i lokaltidningen att frågorna skulle komma till oss och jag har därför tagit hjälp för att få 
tillgång till dem. Vår lokala partiorganisation Socialdemokraterna i Lund har faktiskt inte heller 
nåtts av ert brev. Jag är därför osäker på vart svaret ska skickas. 
 
Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden vill på detta sätt svara på  
 
Fem frågor till de politiska partierna i Lund från PRO och Klostergårdens Byalag 
 

1. Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 till 16 och är 
utrustad på samma sätt som den tidigare var? 

 
Socialdemokraterna i Vård- och omsorgsnämnden yrkade omedelbart vid beslutet om nedläggning 
av den tidigare träffpunkten på Klostergården, om en ny modern träffpunkt centralt belägen på 
Klostergården. Till vår glädje, och förvåning, gick samtliga partier i nämnden med på att utreda 
detta. Vårt yrkande var väl underbyggt. Antalet personer som behöver hemvård ökade som mest i 
Klostergården och, precis som PRO och Klostergårdens Byalag påpekar, antalet äldre var, är och 
blir stort i området. Socialdemokraterna i Lund vill satsa på en välfungerande Träffpubkt på 
Klostergården som upplevs ännu bättre än den gamla! 
 

2. Hur snabbt kan detta ske? (Den gamla lokalen är fortfarande tom, och vi har inte många år 
kvar att leva).  A) Hösten 2014?     B) Våren 2015?      C) Hösten 2015? 

 
Eftersom den borgerliga majoriteten inte visat intresse för att beakta de påpekanden som både ni 
och vi, se vår insändare resp. artikel i Sydsvenskan där Mai Almén, socialdemokratisk ledamot i 
Vård- och omsorgsnämnden, fört fram, Vi kommer att noggrant bevaka utvecklingen. 2014 är valår 
och vi socialdemokraterna arbetar för maktskifte. En av våra prioriterade frågor är välfungerande 
träffpunkter för äldre och vi kommer särskilt beakta behovet på Klostergården och se till att detta 
blir tillgodosett. Av de alternativ som anges ovan är C) mest realistiskt.  
 

3. Klostergården är ett stort och växande bostadsområde. Under 2014 kommer många nya 
lägenheter byggas mellan Klostergården och Arenan. Planerar ni att bygga nya Träffpunkter 
i området när behoven växer? 

 
Ja, se ovan.  
 

4. Det är viktigt att hemtjänsten håller hög kvalitet och är väl samordnad med 
Träffpunktsverksamheten. Planerar ni att öka kommunens satsning på hemtjänsten? 

Ja.  
Att behöva hjälp i det egna hemmet och i den personliga omvårdnaden kan bli en stor omställning. 
Hemvården ska utgå från den enskildes egna önskemål och anpassas till den livsstil som den 
enskilde är van vid.  Hemvården ska vara flexibel och göra det möjligt för den enskilde att själv 
prioritera vad som är viktigt från dag till dag. Det ska vara möjligt att välja promenad eller ett besök 
på träffpunkten och finnas tid för både det överenskomna och det oförutsedda. Detta kräver mer 



personal, flexiblare organisation och arbetssätt vilket ingår i de socialdemokratiska satsningarna.  
Inom hemvården införs eget hemvårdsteam. Alla i hemvårdsteamet ska vara välkända för den 
enskilde och vara lokalt förankrade dvs. finnas i Klostergården. 
 

5. Det händer att äldre går ner i vikt på grund av otillräcklig eller dålig näring. Kan ni tänka er 
att erbjuda lunchmåltider, antingen i den framtida Träffpunktslokalen eller på en privat lokal 
som Klostergårdens Pizzeria? 

 
Viktigt att också äldre har möjlighet att äta god mat men också att måltiden sker i sådana former 
som passar var och ens behov och önskningar. Om träffpunktsverksamheten ska omfatta restaurang 
beror på de lokala förutsättningarna, vilka möjligheter som där erbjuds och som kan utvecklas. 
Äldre kan behöva specialkost och andra hänsynstaganden än vad som i allmänhet erbjuds på 
pizzerior. Samtidigt kan den lokala restaurangen vilja utveckla sitt utbud och öka sin kundkrets 
varvid nya möjligheter öppnas. Detta behöver alltså undersökas närmare och utvecklas med lokala 
lösningar. 
 
 
För den socialdemokratiska gruppen i Vård- och omsorgsnämnden 
Med vänliga hälsningar 
 
Ann-Margreth Olsson (S) 
Andra vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lund 


