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Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av Träffpunktens 
verksamhet (FN 2019.062)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida 
lokalisering av Träffpunkter från socialnämnden till fritidsnämnden.
 
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av Träffpunkten. Remissen ska besvaras senaste den 10 
december 2019. Ärendet återremitterades för vidare utredning.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jerri Bergström (S) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden ställer 
sig negativ till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida lokalisering av 
Träffpunktens verksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C) , ställer sitt eget och Jerri Bergströms (S) yrkande mot 
varandra och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med hans eget 
yrkande. 
 
Votering
Votering begärs och ordförande meddelar följande omröstningsproposition:
Ja-röst för bifall till Lars Carlssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Jerri Bergström (S) yrkande
 
Omröstningsresultat
Med 2-ja röster och 1-nej, beslutar fritidsnämndens arbetsutskott att avslå motyrkandet (se 
bifogad voteringslista § 20). 
 

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Yttrande gällande remiss av 
organisation och lokalisering av 
träffpunktens verksamhet
Förslag till beslut
Fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och 
framtida lokalisering av Träffpunkter från socialnämnden till fritidsnämnden.

Ärendet i korthet
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av Träffpunkten. Remissen ska besvaras senaste den 10 
december 2019. Ärendet återremitterades för vidare utredning. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 

träffpunktens verksamhet
2. Yttrande
3. Remiss av Organisation och lokalisering av träffpunktens verksamhet
4. Bilagor till remiss

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunledningskontoret
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Yttrande

Remiss av organisation och lokalisering 
av Träffpunktens verksamhet

Fritidsförvaltningen har haft ett nära samarbete med socialförvaltningen under 
processen gällande den föreslagna förändringen. I arbetet har kultur- och 
fritidsförvaltningarnas chef, tillsammans med förvaltningarnas gemensamma 
ledningsgrupp, undersökt möjligheterna att erbjuda Träffpunktens olika målgrupper 
verksamhet på flera platser i kommunen såsom kulturhuset, den nya fritidsgården i 
centrala Vallentuna och fritidsgården i Karby. 
Fritidsförvaltningen ser positivt på att ansvar för Träffpunkten och tillsammans med 
kulturförvaltningen kunna erbjuda olika aktiviteter, för en meningsfull fritid, för dem 
som besöker Träffpunkten. Fritidsförvaltningen ansvarar även för ett stort 
lokalbestånd i form av möteslokaler och matsalar i skolor som kan nyttjas i en 
eventuell framtida verksamhet för Träffpunktens målgrupper. 

Fritidsförvaltningen har idag personella resurser som kan arbeta med att utveckla 
verksamheten och förvaltningen har stor vana av att arbeta med föreningslivet i 
Vallentuna. I det fall fritidsnämnden tar över ansvaret för verksamheten avser 
förvaltningen att inleda ett nära samarbete med föreningslivet i syfte att gemensamt 
utveckla Träffpunktens verksamhet.
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Remiss 

Organisation och lokalisering av 
träffpunktens verksamhet  
 

Under våren 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var 

möjlig. Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökte frågan och lade 

därefter fram ett förslag om att flytta över Träffpunkten till Fritidsförvaltningen. 

Förändringen skulle även innebära att Träffpunkten integrerades i den nya 

fritidsgården på Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån förslaget gemensamt 

arrangerat två dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 2019. Vad 

som framkommit i ärendet beskrivs i socialförvaltningens utredning inkl. bilagor. 

 

Att ändra Träffpunktens organisationstillhörighet bedöms initialt inte medföra behov 

av ändringar i nämndernas reglementen. Verksamheten är inte omnämnd i 

socialnämndens reglemente, samtidigt som den bedöms vara förenlig med 

Fritidsnämndens nuvarande uppdrag. I Fritidsnämndens nuvarande uppdrag ingår 

att:  

 

- befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare,  
- inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar 

och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation,  
 

Fritidsnämnden har även till uppgift att stödja föreningslivet genom att erbjuda olika 

former av föreningsservice och förmedla olika utbildningar. 

 

Inför ett beslut i fullmäktige behöver berörda nämnder yttra sig om förslaget.  

 

Svar på remissen önskas senast: 2019-12-10. Hos oss handläggs ärendet av Emelie 

Hallin. Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

Emelie Hallin 

 

Bilagor: 

Socialförvaltningens utredning, samt bilagor till utredningen 

mailto:registrator.klk@vallentuna.se


 

 

 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-5878 5000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar 

Dialogmöte om Träffpunkten den 10 september 2019 
Nedan följer en sammanställning av de röster, synpunkter, önskemål och frågor som 

framkom under mötet. 

 

Röster från dagen 
 

Kulturhusets lokaler kan och behöver utnyttjas mer 

Kompetensen och intresset för målgruppen bland personalen behöver stärkas 

Det måste finnas rätt kompetens på plats 

 

Tack för initiativ till dialog 

Fler aktiviteter för unga äldre – Det här kan leda till utflykter, maskerader eller resor 

Föreningarna är inte emot en utveckling men det behövs göras mer än att ”bara” flytta 

på verksamheten. 

Det är för långt till den nya lokalen  

Oro för att passera järnvägen  

Svårt och otryggt  

Färdtjänst kostar 

Har man besökarnas/gästernas bästa i åtanke när man tycker att de föreslagna 

lokalerna är bra? 

Verksamhet för äldre ska få kosta – det handlar inte bara om ekonomi 

Kvällsaktiviteter – om ungdomar är där, var ska föreningslivet ta vägen? 

När ungdomar har skol- och sommarlov, vart ska vi ta vägen då? 

Ni har börjat i fel ände, prata med oss och kom sedan med förslag 

Trygghet är viktigt liksom invanda mönster. I nuvarande lokal finns stor trygghet 

Låt oss inte avveckla Träffpunkten, låt oss utveckla. Varför flytta någonting som är 

bra? Om Träffpunkten är för liten, komplettera den istället.  

Flytta inte Träffpunkten från en fungerande lokal till en lokal med rivningskontrakt. 

Vad vet fritidsförvaltningen om de psykiskt sjuka? 

Lokalkostnaden på 1 miljon kr låter för mycket, hyran ska ligga på 25 000 

kr/månaden 

Det måste finnas möjlighet att dela av lokalen på grund av olika målgrupper som inte 

orkar med fullständig inkludering 

Rekryteringen av volontärer kommer att minska 

Dålig arbetsmiljö för anställda – resultatet blir att personal ”slutar på dagen” 

Anhörigkonsulenten borde vara mer närvarande 

Psykiska funktionshinder hör hemma hos socialförvaltningen 
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Målgruppen har flyttat runt alldeles för många gånger 

Målgruppen är inte prioriterad i kommunen  

 

Önskemål framåt 
Utskick av de frågor som diskuterades på mötet 

Ett nytt dialogmöte efter att föreningarna har pratat med sina medlemmar 

Visning av lokalen på Gymnasievägen 5 

Insyn i processen - måste bli mer transparent så att informationen blir tydlig 

Hur resonerar kommunen?  

Vi vill veta vad som händer, vilken information mer finns förutom en skrivning i 

kommunplanen? 

Vi saknar information om processen till varför Träffpunkten behöver byta lokal. Först 

när vi har fått information kan vi ta ställning 

Anpassa lokalen fysiskt och psykiskt för äldre 

Önskemål att klarläggande av Träffpunktens uppgift/uppdrag Nuvarande lokaler 

behålls fram tills dess att handlings/utvecklingsplan för Träffpunkten föreligger 

 

Frågor kring lokalen 
Hur ser lokalen ut och vilka förutsättningar finns? 

Parkering, hur ser det ut med platser? 

Hur många rullatorer får plats utanför? 

Varför går det inte att utveckla nuvarande lokal? 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

Sammanställda anteckningar av  
Dialogmöte om Träffpunktens 
utveckling 15 oktober 2019 
 

Samling 
Föreningar som i dag har ett samarbete med Träffpunkten bjöds in till ett 
dialogmöte för att diskutera möjligheter och utmaningar med Träffpunktens 
verksamhet. Föreningarna hade inför mötet informerats i inbjudan att 
dialogmötet skulle ske i mindre grupper. Vid sammankomsten i 
kommunhuset valde tre föreningar att avstå från mötet. 

 

Gruppindelning 
Då tre föreningar valde att avstå från mötet, genomfördes gruppdialogen i två 
grupper i stället för som planerat, tre. Grupp 1 leddes av 
socialförvaltningschef David Gyllenstråle samt fritids- och kulturchef Petri 
Peltonen och Grupp 2 leddes av socialförvaltningens stabschef Fanny 
Rosling. I grupperna deltog även politiker från socialnämnden samt 
fritidsnämnden. I de båda grupperna fanns även tjänstemän med uppdrag att 
föra anteckningar. 

Föreningar som deltog i Grupp 1 

 PRO 

 Röda korset 

Föreningar som deltog i Grupp 2 

 SPF Seniorerna 

 Kvinnojouren 

 Reumatikerföreningen 

 

Gruppdiskussion 
Under gruppdiskussionerna samtalade tjänstemän, politiker och 
föreningsrepresentanter kring fem frågeställningar om Träffpunktens 
nuvarande verksamhet och vad som är vägen framåt för verksamhetens 
utveckling.  
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Mötesledarna informerade föreningsrepresentanter att de fram till fredag den 
18 oktober 2019 kunde skicka in synpunkter skriftligt. Även ett e-
postmeddelande med denna information skickades ut efter mötet till de 
föreningar som inte deltog. 
 
Det inkom under dialogmötet den 15 oktober synpunkter som handlade om 
andra områden än de frågor som ställdes. Dessa redovisas rubriken ”Övrigt”. 
Skriftliga synpunkter som inkommit från föreningar redovisas i sin helhet 
som bilagor till denna sammanställning. En indexering av synpunkterna 
sammanställs under rubriken övrigt. Någon av synpunkterna har kommit in 
efter den 18 oktober, men föregående denna sammanställning varför de 
inkluderats i materialet. 
 

Föreningar som skickat in skriftliga synpunkter 

 SPF Seniorerna 

 Anhörigföreningen i Vallentuna 

 IFS Vallentuna 
 

Vilka utmaningar finns idag i Träffpunktens verksamhet? 
 Reumatikerföreningen betonar att samarbetet mellan volontärerna 

och ledningen måste bli bättre. Som det är idag känner sig volontärer 
exkluderade och åsidosatta vilket gör att de inte vill arbeta kvar.  Med 
fler volontärer kommer det även nya idéer in till verksamheten. Idag 
finns en otydlighet i volontäruppdraget då det inte har någon riktig 
chef. 

 Reumatikerföreningen berättar att avbokningar ibland sker utan att 
detta meddelas till de äldre. 

 Reumatikerföreningen tycker att det finns stora förbättringsområden 
gällande ledningen. 

 Kvinnojouren säger sig inte känna igen det reumatikerföreningen 
säger angående behov av förbättring av ledningen.  

 SPF menar att de kan vara svårt med snabb kommunikation då 
Facebook och mail inte är ett alternativ.  

 SPF ifrågasätter vad det är som gör att man tror att förhållandena i 
verksamheten skulle bli bättre efter en eventuell flytt?  

 

Förvaltningsledningen deltagande i grupp 2 svarar att lokalerna är större och 
att man på så sätt kan nå fler målgrupper och tillgodose flera behov. Samt 
förklarar mer om fördelarna med en flytt mellan socialförvaltningen och 
fritidsförvaltningen. 

 

 PRO: Det behövs fler föreningar som bli aktiva inom Träffpunktens 
verksamhet. Vi har för tillfället svårt att fylla vår kvot av volontärer, 
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men det löser vi från vår del. Varför står det inte mer på hemsidan om 
Träffpunkten och all fin verksamhet. Varför marknadsförs det inte 
mer? Fler föreningar, man måste mer aktivt jobba för att fler 
föreningar bidrar till Träffpunkten. Det här måste fritidsförvaltningen 
ta tag i om de tar över verksamheten. Förvaltningsledning i grupp 1 
säger att ett föreningsråd är ett bra forum för dessa frågor. 

 

Vad behöver bli bättre? 
Diskussion i grupp 2 kring att kulturhuset kan användas mer frekvent än det 
gör idag.  

 

 Reumatikerföreningen säger att kulturhuset redan används vid vissa 
tillfällen.  
Det är överhuvudtaget rörigt med bokningar i lokalerna på 
Träffpunkten idag. 

 Reumatikerföreningen tar även upp att personalutrymmet/kontoret i 
nuvarande lokal är väldigt stort. De menar att den ytan kan nyttjas på 
ett bättre sätt. 

 Reumatikerföreningen tar upp att trappan för rullatorer ska göras om i 
den nuvarande lokalen. Speciellt på vintern blir där en svår passage.  

 SPF tycker att lokalen kan användas flera timmar om dygnet och 
därmed kunna tillgodose flera behov än i dagsläget. Detta anses också 
kunna skötas bättre av ledningen än vad de görs i dagsläget. 

 SPF menar att kulturhuset kan användas oavsett vart Träffpunkten 
ligger, därför är det inget skäl till att byta lokal.   

 SPF berättar att det varit i kontakt med någon som erbjudit sig att 
gratis lära ut datakunskap till de äldre. De betonar att den nuvarande 
lokalen är perfekt för detta då man har möjlighet att vara mindre 
grupper. 

 SPF:Det behövs en ledning som ser till att Träffpunktens verksamhet 
fungerar. Det går att ha öppet längre om dagarna om det skulle 
behövas. 

 SPF: Bilda ett föreningsråd. 

 SPF: Marknadsför lokalen på ett bättre sätt så att fler kommer dit. 

 Kvinnojouren: Det saknas aktiviteter för yngre äldre. En aktivitet kan 
vara Queens club – en aktivitet för yngre äldre kvinnor att träffas. 

 PRO: Vi förstår inte vad det är för fler aktiviteter ni pratar om. Vad är 
det för aktiviteter man har önskemål om? Vad är det för aktiviteter 
idag. Svar från förvaltningsledningen i grupp 1 att man inventerar de 
aktiviteter som finns idag. Besökare har önskemål om flera aktiviteter, 
att det tex. det skulle kunna finnas möjlighet till snickeriaktiviteter. 
Eller verksamhet på fler orter. Gymnastik i olika former är också 
önskemål. Det kan också handla om utökade öppettider. Personalen 
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beräknar också att i den takt besökarantalet pågår idag, kommer det 
bli väldigt trångt på Träffpunkten i framtiden. 

 PRO: Vi tycker att man skulle kunna ha snickeriverksamhet i en annan 
lokal och ha Träffpunkten kvar i den lokalen där de är. 

 PRO: Den delen om anhörigstödjaren, varför är hon aldrig där. PRO, 
det vore bra om hon vore på plats i Träffpunkten då och då. 
Förvaltningsledning i grupp 2 informerar om att anhörigstödjaren 
idag har sin placering på Öppenvården där funktionen finns tillgänglig 
för alla i behov av anhörigstöd. 

 Röda korset: Finns det någon tanke utifrån om man behöver mer 
öppen verksamhet för äldre? Förvaltningsledning i grupp 2, vi utgår 
från befolkningsprognoser bland annat.  Vi ser också att målgruppen 
för Träffpunkten redan rör sig mycket idag till olika verksamheter. 

 

Vad fungerar idag? 
 Reumatikerföreningen berättar att även om alla rum på Träffpunkten 

idag är fullbokade brukar man använda sig av kulturhuset, det anses 
fungera väldigt bra. 

 SPF berättar om hur den nuvarande lokalen är utformad, som ett 
vardagsrum och menar att det är en mycket lugn och trivsam miljö 
som är mycket bra att vistas i. Det är även möjligt för flera olika 
verksamheter att pågå samtidigt utan att de stör varandra, vilket är till 
stort värde för de äldre som vistas där. 

 Röda korset: Nuvarande lokal ligger såklart centralt. Men 
gymnasieeleverna passerar spåren varje dag och det fungerar bra. 

 Röda korset: Man tycker att det är trevligt att komma dit och träffas en 
stund och prata lite. 

 

Vilka utmaningar finns i och med en flytt av verksamhet? 
 SPF har fått fram en kostnad på 445 000 om året och ifrågasätter de 

kostnadsunderlag kommunen skickat ut. Kostnaden kring lokalerna 
diskuteras i grupp 2. Utifrån SPF:s uppgifter. Förvaltningsledningen 
ber att få återkomma i frågan. 

 SPF tar upp frågan om tillgänglighet. Många av de äldre har svårt att 
förflytta sig, därav är de av största vikt att lokalen är lätt att ta sig till 
året om. 

 SPF läser upp ett underlag de har med sig och delat ut till samtliga i 
rummet och även skickat på mail till socialchef Förvaltningsledning 
Gyllenstråle. Detta underlag är skrivet av en av föreningens 
medlemmar och speglar väldigt väl den stora oron som finns kring 
flytten av lokalen.  
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 SPF menar att det är en planeringsfråga, om ledningen skulle planera 
bättre kan man stänga ner Träffpunkten för andra så denna grupp kan 
få det lugnare när de är i behov av lokalen.  

 Reumatikerföreningen berättar kort om den nya lokalen och ställer sig 
väldigt frågande till hur kommunen tänkt när det gäller att de gamla 
och unga ska dela på samma lokaler.  

 Reumatikerföreningen menar att det finns ett stort socialt värde i att 
ha alla aktiviteter samlade i samma lokaler. Då man trotts att en 
aktivitet är inställd kan sätta sig ner och ta en fika istället.  

 Reumatikerföreningen lyfter också frågan kring hur det kommer att gå 
på skolloven när de unga är lediga hela dagarna?  

 Reumatikerföreningen tar upp att de med psykiska funktionshinder 
ofta har svårt med höga ljud och för mycket intryck vilket blir är ett 
problem i nuvarande lokal men framför allt i nya lokalen på grund av 
dess storlek. 

 Kvinnojouren delar uppfattningen och tycker de är något naivt att tro 
att generationsskiftet skulle fungera i vardagen.  Det betonas dock från 
alla parter att idén kring att unga och gamla ska umgås är mycket god 
men problemen i att dela lokal blir mer praktiska. Som till exempel 
vem som ska flytta på möbler, att unga och gamla använder olika typer 
av material till sina aktiviteter samt att gamla och unga kan vara i 
behov av helt olika möbler.  

 Kvinnojouren menar att de är naivt att tro att ingen ung kommer att 
vistas i lokalerna innan kl 15.00. 

 Föreningarna i grupp 2 ställer sig gemensamt undrande till hur 
förvaringsutrymmen ser ut i den nya lokalen?  

 Föreningarna i grupp 2 anser att den nuvarande lokalen har större 
närhet till den målgruppen som den är avsedd för. 

 Reumatikerföreningen och Kvinnojouren betonar vikten av trygghet i 
de äldres liv. Många är ensamma och har ett stort behov av ett socialt 
sammanhang men att detta blir svårare och mer otryggt i så ”stora 
sammanhang” som den nya lokalen kommer att innebära.  
Förvaltningsledningen berättar om att fritidsförvaltningen har tillgång 
till flera lokaler som man kan överväga att använda. 

 Förvaltningsledning i grupp 1 säger att en utmaning för 
Träffpunktsverksamhet är hur verksamheten ska möta de som har 
svårt att ta sig iväg själv. Här bör vi lägga extra vikt så att det blir bra, 
både för de som är 80+ eller de som av andra skäl tillhör den sköraste 
gruppen. Att utveckla Träffpunkten så att man kan möta hela gruppen 
och utveckla så att det blir bra för dem med hållbarhet. Hade vi kunnat 
erbjuda det här för 30 år sedan, då hade vi kunnat förebygga ännu 
mer. Om det är järnvägen som är en utmaning vad kan vi tänka där? 

 PRO: det är många som säger att den stora majoriteten är de som bor i 
närområdet till nuvarande lokal. De orkar precis ta sig till nuvarande 
lokal. Hur ska de orka ta sig till den nya lokalen. Personalen säger att 
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de i så fall kan ta färdtjänst. Och de har de inte råd med. Det här oroar 
oss. Det gäller också många kvinnor. Förvaltningsledning i grupp 1: En 
lösning kan vara hur vi utvecklar verksamheten på denna sida av 
staden, oavsett lokal.  

 PRO: Och de psykiskt sjuka, vem tänker på dem i denna process? 

 PRO: De som har svårt att ta sig någonstans, hur gör vi med dem? De 
kommer behöva annan service, utökad hemtjänst. Den här gruppen 
finns idag och behöver mycket motivation för att komma ut ur huset.  

 PRO: Det jag har hört om lokalen är att det inte är en trevlig lokal och 
att det inte går att göra något för äldre där. Det finns inte 
handikapptoalett eller parkering. Att det är mörkt. Svar från 
förvaltningsledning i grupp 1 Vi rustar lokalen nu och det bästa hade 
varit om lokalen hade varit beslutad för ändamålet innan vi började 
rusta. Men det här kan vi lösa efterhand.  

 PRO: Det är en bilväg där!  

 PRO: det här är små kostnader jämfört med om man är hemma och 
behöver hjälp.  Se bredden i gruppen!  

 PRO: Utifrån det jag vet idag och vad våra medlemmar tycker ingen 
flytt. Vi behöver tid att presentera för våra medlemmar hur det nya 
kan bli. Men utifrån vad jag vet så säger våra medlemmar nej till flytt 

 PRO: Varför ska man flytta Träffpunkten från Socialförvaltningen till 
fritidsförvaltningen. Förvaltningsledning i grupp 1: 
Fritidsförvaltningen har  mera erfarenhet och resurser till att arbeta 
med daglediga.  

 PRO: Äldrefrågorna är en socialförvaltningsfråga och inte 
fritidsförvaltningsfråga. Förvaltningsledning i Grupp 1: Äldrefrågor är 
en övergripande kommunfråga. Äldre är en jättestor grupp i samhället 
och bör ha tillgång till hela kommunens utbud. Vi kommer att 
samarbeta med fritidsförvaltningen, men det är de som har resurserna 
för att jobba med den stora gruppen. Det finns andra verksamheter 
som tillhört socialförvaltningen, och nu fungerar bra på 
fritidsförvaltningen, tex. Ungdomsfältarna . 

 Röda korset: Ledsagare över spåren kanske kan vara en lösning? 
Kanske det finns lokaler i det nya huset som kan nyttjas som 
gymnastikrum.  

 Röda korset: Idag finns det mest lugna elever på skolan, vi har hört att 
det finns en oro för stök, men idag är det lugnt. 

 Röda korset: De senaste åren har vi försökt att ordna med volontärer, 
men det är ingen som tackar ja, dvs. volontärer som kan gå hem till de 
äldre. Det här fungerar bra i andra kommuner, men fungerar av någon 
anledning inte i Vallentuna. Både PRO och Röda korset har en teori att 
man skäms att ta hjälp för sin ensamhet.  

 Förvaltningsledning i grupp 1 undrar om erbjuden verksamhet cirka 4 
dagar i veckan i Kulturhuset skulle kunna förändra för deras 
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medlemmar. Det skulle man vara positiv till säger både PRO och Röda 
korset. 

 

Vilka möjligheter finns i och med en flytt av en 

verksamhet? 
 Förvaltningsledningen i grupp 2 förklarar att det är en fördel med en 

flytt till fritidsförvaltningen då de har ett mycket större utbud av olika 
typer av fritidsaktiviteter som kan gynna alla olika åldersgrupper som 
nyttjar Träffpunkten.  Förvaltningsledningen informerar att det är 
frågan om två olika flyttar. En flytt av lokalen och en flytt mellan 
förvaltningarna.  

 Föreningarna i grupp 2 säger att en mellan förvaltningarna kan vara 
positivt. 

 Reumatikerföreningen säger att den absolut största fördelen med den 
nya lokalen är den stora scenen.  

 Kvinnojouren anser att det absolut finns stor utvecklingspotential i att 
locka flera ”unga äldre” med mer riktade aktiviteter till den 
åldersgruppen. 
SPF tar upp vikten av marknadsföring och tar upp föreningsrådet som 
ett förslag där man kan marknadsföra lokalen för de som inte hittat dit 
än. 

 SPF betonar dock att fritidsförvaltningen inte har någon erfarenhet av 
att hantera äldre. 

 Förvaltningsledningen i grupp 2 påpekar att Träffpunkten är till för 
alla daglediga och inte bara äldre och undrar ifall de är inbjudande 
även för andra grupper att använda lokalen?  

 Röda Korset: Om man har den lokalen på Gymnasievägen 5, skulle 
man inte kunna ha samverkan med skolan och nyttja deras 
snickerilokal tex.? 

  Röda korset: Vi vill lyfta fram synergieffekterna med att blanda unga 
och äldre.  

 Röda korset: Det är viktigt att framföra fördelarna med det nya. 
Ungdomarna kan hjälpa de äldre med mycket. För oss är det också 
viktigt att lyfta hur man nyttjar Kulturhuset.  

 Röda korset: Vi vill lyfta de som idag har nära till Träffpunkten och nu 
får mattan bortryckt- erbjud dem ett nytt vardagsrum i Kulturhuset.  

 Röda korset: Vi förstår att det här kommer hända alldeles oavsett, vi 
ser att en förändring behövs och att en mer öppen verksamhet gör att 
vi också kan rekrytera nya medlemmar till vår förening. Vi har också 
en egen mötesplats och är öppna en dialog om samarbete med 
kommunen, vår lokal ligger bakom gymnasiet. Vi får många äldre 
besökare.  
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 Röda korset: Vi är positiva till föreningsrådet och det skulle kunna 
vara ett forum. Vi har samarbete med Åbybergskyrkan och 
Össebygarnskyrkan.  

 

 

Övrigt 
 Reumatikerföreningen påtalar att de haft problem att nå 

förvaltningsledningen för socialförvaltningen, trots att de sökt via 
kontaktcenter. 
Uppdatering av maillistan samt snabbare utskick av 
minnesanteckningar efterfrågas utav både reumatikerföreningen och 
SPF. 

 Reumatikerföreningen uppmanar kommunens tjänstemän att gå till 
Träffpunkten och ta en fika med de äldre.  

 Kvinnojouren undrar varför Träffpunkten stänger så tidigt som 15.00? 

 Reumatikerföreningen avslutar mötet med att skicka med ett viktigt 
meddelande till kommunens tjänstemän – Detta vart en väldigt dålig 
process då vi inte fick vara med i början vilket lede till massa irritation. 
Bjud in till dialog på en gång.  

 Röda Korset: En fråga om att utreda samgåendet, hur har ni utrett och 
undersökt det? 

 Förvaltningsledning berättar att det började som en förändring i 
kommunplanen. Såklart borde vi gjort denna process i våras, men nu 
är vi där vi är. Hur kan vi nu utveckla mer verksamhet på fler ställen? 
Kulturhuset, Kårsta och biblioteket där? Det finns önskemål om 
verksamhet i Karby också, som idag inte finns.  

 Röda korset undrar om man har involverat besöker och de som jobbar 
på Träffpunkten. Ja säger Förvaltningsledning och 
Förvaltningsledning, de som jobbar där är involverade och synpunkter 
har kommit. Besökare har möjlighet att regelbundet lämna in 
synpunkter där. Vi har inte haft ett stormöte för alla besökare, hur 
många där tillhör föreningarna.  

 Röda korset Vad ska hända med den aktuella lokalen? 
Förvaltningsledning i grupp 1 säger att det blir något för kommunen 
att ta ställning till i nästa steg. 

 PRO: Är det 3årsavtal på den nya lokalen? Nej säger 
Förvaltningsledning, 5 år. Vad är uppsägningstiden undrar PRO? 

 PRO: Varför vill man bli av med just den här lokalen, Allévägen?  
Förvaltningsledningen i grupp 1 berättar att det är väldigt dyra lokaler 
just på Allévägen. En fördel med att avyttra den lokalen är att 
resurserna kan användas till mer öppettider, mer personal, mer 
verksamhet även på andra orter. 
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Skriftliga synpunkter 
De skriftliga synpunkter som inkommit från föreningarna som idag har ett samarbete 

med Träffpunkten och som var inbjudna till dialogmötet redovisas som bilagor till 

denna sammanställning. 

 

Bilaga 1 SPF Synpunkter Träffpunkten 

Bilaga 2 SPF Brev från medlem 

Bilaga 3 IFS Vallentuna Synpunkter Träffpunkten 

Bilaga 4 IFS Vallentuna historik Träffpunkten 

Bilaga 5 Anhörigföreningen i Vallentuna synpunkter Träffpunkten 

 

Inbjudna föreningar 
PRO* 

RPG 

SPF 

Anhörigföreningen i Vallentuna 

Civilförsvarsförbundet i Vallentuna 

FRG-gruppen 

Neuroföreningen 

IFS i Vallentuna 

Reumatikerföreningen 

FUB 

Röda korset 

Kvinnojouren 

 

 *PRO-lokalföreningarna i Kårsta och Össeby har tagit del för kännedom, men inte 

varit aktivt deltagande. 
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Eventuella flytten av ”Träffpunkten” från Allévägen 10 till Gymnasievägen 5 

Inbjudan från Kommunen att deltaga i en diskussion 15 oktober 2019 

Följande synpunkter från Sveriges Pensionärsförbund i Vallentuna är  

baserade på de svar vi fått från våra medlemmar som en reaktion på den 

information som kommit ut om flytten.  

 

Allmänna svar: 

1) Vi anser att den ej behöver flyttas. Verksamheten fungerar bra idag. 

2) Ingrid Karlssons skrivelse är inte alls förankrad. Om det nu finns problem. 

Varför har man inte tagit tag i dessa tidigare? Eventuella konflikter mellan 

personal och föreningar kommer väl att kvarstå vid en flytt! Fel på ledarskapet! 

3) Huvudmannaskapet spelar inte så stor roll för oss!  Ok att gå över med 

verksamheten från Socialförvaltningen till Fritidsförvaltningen! 

4) Gemensamma aktiviteter? Realistiskt? Gamla kan känna sig otrygga för 

ungdomar!? 

Är ungdomarna tillfrågade vad de tycker? Kanske de också är obekväma med 

åldringar? Syftet är ädelt men tyvärr ej realistiskt! 

5) Järnvägen är ett stort hinder för rollatorer, käppar och rullstolar, framförallt 

under dåliga väderförhållanden, speciellt vintertid. Missöden har inträffat! 

6) Idag utnyttjas Träffpunkten till stor del av de som bor nära intill. Vid besök 

kan konstateras att det står ca 10-15 rollatorer utanför ingången. Skall de ta sig 

över spåren? Ett önsketänkande! 

7) Verksamheten skall drivas av kommunen men samarbetet med berörda 

föreningar måste utvecklas och stärkas. Det kan öka intresset och bidraga till 

ännu bättre fungerande verksamhet. 

8) Verksamheten idag sker både dag och kvällstid, t.ex. de Pubaftnar som vi har 

regelbundet återkommande. Det finns även andra föreningar som också har 

aktivitet kvällstid.  

Skulle behov finnas för en större lokal vid något tillfälle, kan, Kulturhuset nära 

Träffpunkten, användas. 
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9) Den Träffpunkt som nu är belägen på Allévägen är för många en trygg och 

välkomnande plats för seniorer. Man är ytterst osäker på att så kommer att 

vara på Gymnasievägen. 

Sammanställning av åsikter och tankar från SPF Seniorernas medlemmar har 

här sammanställts av vår ordförande Lilian Lundström, här i förkortad 

punkform: 

A.      På Allévägen: 

 Lätt att nå även om man har rollator eller rullstol för de som bor i 

närheten 

 Trivsam och bekväm möblering som passar äldre 

 Investeringar har gjorts, som bostadsrättsföreningen bekostat, i form av 

förbättrad ventilation, ny toalett och dusch och nytt kök som kommunen 

bekostat vilket har glatt många av de äldre som besöker lokalen. 

Till vilken nytta om man flyttar?  

 

B.       På Gymnasievägen: 

 Svårt att ta sig över Järnvägen. Oro att falla och krånglig väg. 

 Samutnyttjande äldre-yngre skrämmer många. Vi hänvisar till allt stök 

och bråk som inträffat och som medfört att Nova måste stängas. Oro för 

att detta skall upprepas 

 Är ungdomarna positiva till att umgås / träffa oss äldre? Är de 

tillfrågade? 

 Vad händer kvällstid när vi äldre vill vara där med våra aktiviteter samt 

under alla skollov? Skall vi äldre då flytta på oss? Kommer vi äldre inte att 

kunna ha kvällsaktiviteter i lugn och ro? 

 

10) Ekonomiska synpunkter för Allévägen 5: 

 Hyreskostnad: Efter en genomgång med Carl Axel Olsson ligger 

hyreskostnaden på ca 345,000 kr/år och inget annat. 

 Städkostnad: hög, kan omförhandlas och bör kunna ligga på ca 95, 000 

kr/år. Baseras på städkostnader i en närliggande bostadsrättsförening. 
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 Det finns således ingen stor ekonomisk motivation att flytta 

verksamheten. Vi förstår dock att man blir av med kostnaden, men till 

vilket pris för oss äldre? Kan det inte vara värt ett bidrag på 450,00 kr/år 

för oss äldre? En ytterst liten summa! 

 

11) Till politiker och intresserade föreslår vi: Gör ett besök på Träffpunkten, så 

att ni själva kan se hur verksamheten fungerar.   

 

12) Varför vill vi nu ha kvar Träffpunkten där den är? 

Jo, enligt broschyr från kommunen är Träffpunkten en mötesplats för omtanke 

och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar. Den vänder sig särskilt till 

personer med funktionsnedsättningar, äldre och anhöriga. 

Lokalen kan idag erbjuda de aktiviteter som efterfrågas! 

Detta måste beaktas när man pratar om flytt av verksamheten.  

Var kan verksamheten genomföras på bästa sätt i en väl fungerande och trygg 

miljö speciellt för oss äldre? 

 

13) Det finns också ett förslag till att bilda ett ”Föreningsråd” som ger 

Vallentunaborna det önskade och behovsstyrda program för äldres behov av 

omtanke och aktiviteter. 

 

14) Angående personalsituationen. 

Den har diskuterats och det är svårt att för närvarande hitta lämpliga lösningar 

både för Allévägen och Gymnasievägen.  Den måste lösas så att frivilliga vill åta 

sig att hjälpa till, vilket inte har med flytten att göra. 

 

Vallentuna2019-10-11 

 

Med vänliga hälsningar 

SPF Seniorerna Vallentuna 

Styrelsen/Lilian Lundström Ordförande  

 



Bifogar denna inlaga från en av våra medlemmar som visar 
på vad många gamla människor tycker om denna flytt 
 
 
  

Det finns flera skäl till att vi blev så djupt besvikna över beslutet (uppskjutet) att flytta VÅR 

Träffpunkt.  

Det är en trivsam och lugn samlingsplats lätt att nå för de allra flesta inklusive de med 

rollatorer. Programutbudet är generöst - vi fick även i våras föreslå om vi ville ha flera 

aktiviteter. 

Många av oss som bor ensamma och känner sig ensamma går dit tidigt flera gånger i veckan. 

Jag har en granne, som med svårighet tar sig dit med rollator för att delta i andaktsstunden. 

Det får hon avstå från om flytten blir verklighet. Färdtjänst är för dyrt. 

Träffpunkten stänger klockan 15. Då finns det plats för andra att använda lokalen? 

Vår oro gäller också i allra högsta grad vinterhalvåret med snö och halka. Gamla människor är 

ofta döva och ser dåligt vilket inte kan vara en nyhet för någon vilket gör det till ett äventyr att 

gå ut. 

Att vi skulle ha någon önskan att bli sammanförda med skolungdomar(som förslagsställaren 

om flytten föreställer sig) är en orealistisk dröm. Det är 60-70 år som skiljer oss åt och vi har 

fullt upp med att ta hand om oss själva. Vi har våra hem, våra krämpor och egna släktingar i 

olika åldrar. Ungdomar talar fort och otydligt och själv kan jag inte följa med i ordsvallet. 

Undrar verkligen om tonåringarna är så värst intresserade av oss. Vi talar ju heller inte samma 

("digitala") språk. 

Mvh 

 
 



  Träffpunkten   2019  Synpunker /flytt.                                       .

 IFS- Vallentuna /Lokalföreningen för Schizofreni och andra Psykossjukdomar    (Tillhör 
Schizofreniförbundet) 

Vilka utmaningar finns idag i Träffpunktens verksamhet.

Vad behöver bli bättre ??
För för målgrupp har man helt stängt ner möjligheten till  mer anpassade avskild verksamhet och att
bli hänvisad till att som alla andra delta i verksamheten fungerar inte full ut för vår målgrupp som
behöver utrymme, för samtal,lugn miljö, med mindre rörlighet runt om personerna. Socialträning i 
gemenskap osv.
Stöd till volontärerna, som är en grundbult i verksamheten./Bemötande,delaktighet m.m.
Föreningarna ska känna delaktighet och att dom är välkomna i verksamheten , dom är viktiga 
anhörigvårdare.
Syn, hörsel,Anhörigkonsulent,Personligt ombud bör finnas i verksamheten.

Vad fungerar idag!
Tyvärr ingen anpassad verksamhet för målgruppen
Bra lokal för studiecirklar,,föreläsningar, medlemsmöten,styrelsemöten. /Allt på kvällstid. 
Efter stängningen av Träfflokalen på Fabriksvägen 1a.åter tillbaka till  Träffpunkten
Allevägen 10.Anhörigstöd .Dagliga aktiviteter .samhörighet,trygghet,närhet,bryta ensamhet och 
isolering,mysig fikastund i gemenskap,Anhörigstöd. Föreningsstöd till våra medlemmar.(Detta på 
kvällstid)

Vilka utmaningar finns i och med en flytt av verksamheten??

Möjligen att någon ser behovet  för vår målgrupp och kan forma anpassade aktiviteter på fritiden,
Tyvärr inget som idag fungerar och  man har inte heller förståelsen över dom behov som finns för 
målgruppen. Så även i fortsättningen blir  man hänvisad till att som dagledig ingå i befintlig 
verksamhet. Så utmaningarna känner vi inte kommer att förändra något för målgruppen.
Ingen riktad verksamhet för personer med psykisk ohälsa,( och dettagäller alla utan beslut i 
Vallentuna komun.) Underlag samverkan uppsökande verksamheter saknas.
Syn, hörsel tillbaka i verksamheten.
Anhörigkosulent och Personligt ombud i lokalen minst en dag i veckan

Vilka möjligheter finns i och med en flytt av verksamheten??
Saknas förståelse för målgruppen behov idag ,kommer förmodligen inte att för ändras utan man är 
hänvisad till att som alla andra ingå i verksamheten.
För oss som Anhörigförening så ser vi ingen ändring i förståelsen för målgruppen ,vi som anhöriga 
behöver stöd i att just vara anhöriga och våra själverfarna behöver stöd i att bryta ensamhet och 
isolering ,men med  anpassade och kompetent personal,som kan bemöta både oss som anhöriga men
också våra närstående.

Att lägga över verksamheten på Fritidsförvaltningen ändring inget av våra synpunkter SOL ska ge 
Anhörigstöd oavsett vilken förvaltning som är ansvarig. Så resultatet för vår del blir att vi inte ser 
någon förbättring genom att flytta Träffpunkten,utveckla det som finns och gör plats för olika 
funktionsvariater att få en trygg plats att gå till och  få förståelse för sitt handikapp ,oavsett ålder, 
även efter 65 fortsätter många att kämpa mot psykisk ohälsa och livsleda. IFS Vallentuna /Birgitta 
Nedin.Ordf. (Vi tillhör Schizofreniförbeundet)



Lite kort runt vår målgrupps Träfflokalshistora.

1995 -96  startades den första träfflokalen i under -vången på Gullvivan vi delade lokal men 
omsorgsverksamhet,under flera år flyttade vi ut till Äppellunden under sommaren
Så skulle Äppellunden rivas och  tack vara bra chefer och stöd kunde vi hyra in oss i ABF-huset-
Vi flyttade tillbaka till Gullvivan på hösten och nästkommande sommar hade vi lyckats hyra nedre 
våningen i Pingstkyrkan och första året flyttade vi tillbaka till Gullvivan. Nästkommande sommar 
flyttade vi träfflokalen permanent till Pingstkyrkan och i mycket nära samarbete med Svedjans och 
boendestödets verksamheter blev  det en verksamhet som utvecklades till en plats för sysselsättning 
och träfflokal men också verksamhet då många olika arbetsuppgifter fanns både för deltagar och 
gäster, catring,biljard,data ,trädgårdsabete.loppis och samarbete både men 
beroendemottagningen,,frivården psykiatriska öppen vården  och verksamheten  fanns till för oss 
alla i kommunen  rehab-grupper m.m.
Tyvärr avslutades verksamheten och målgruppen fick flytta  till en källarlokal på sommarvägen och 
fanns där under en period tills man flyttade till Träffpunkten på Allevägen där man öppnade 
Svedjans Träffpunkt för vår målgrupp. Inte en helt lämplig  lokal för  personer som ibland både 
kunnde vara upprörda, psykotiska och utåtagerande. Så önskade man utöka lokalen på Allevägen 
och man rev en vägg och nu flyttades  målgruppens verksamhet till Fabriksvägen 1a, till 
nyrenoverade finna lokaler som efter någon månad helt stängdes med kort varsel. Hur man kan riva 
bra samarbeta,bra verksamheter ,bryta  hela vårdkedja,  flytta runt kompetent personal otaliga 
gånger, göra vardagen så otrygg för en målgrupp som bara växer, en Träffpunkt för personer utan 
beslut  som drabbas av psykisk ohälsa, har gjort oss från  IFS-Valletuna, inte bara upprörda och  
ledsna och detta för att ingen har haft kunskap eller förstått vikten av kontinuitet, kunskap,gott 
bemötande(Förutom hos befintlig personal i Träfflokalen som man ej lyssnat på)  både hos erfarna 
men också hos oss anhöriga som aldrig blivit informerade.
Den som personal så lojalt följt med i alla dessa turer och försökt påverka har tystats ner och aldrig 
blivit lyssnad på så beklagligt även det.

Vart tog planeringen vägen om gemensamhets-lokalen vid Allens stödboende,???? Detta hade varit 
en bra lösning  en anpassad träfflokal för vår målgrupp.

Nu står vi inför nästa flytt att stänga ner den nyrenoverade lokalen på Allevägen ditt våra blivit 
hänvisade,  efter stängningen av träfflokalen på Fabriksvägen att  där som ”ALLA  ANDRA ”träffas
för att bryta social isolering och gemenskap med andra.

Nu för våran del ,inom IFS- Valentuna, handlar det inte bara om byte av lokal som vi har 
synpunkter på utan det finns igen föståelse för dom behov vår målgrupp har. Att byta lokal tala om 
integrering med ungdomarna  är ju inte helt korrekt, vi kommer att dela lokal och vad vi förstår inte 
träffas över huvud taget  så det är är ju bara en ren besparing där vi åter blir inhysta och  tystade 
utan att någon förstod behovet eller respekterat oss som anhöriga och erfarna..

Vi har nu fått en förfrågan om att träffas för att se vad man kan göra för oss och vår målgrupp vem 
tänkte till nu ???

Ja det känns  lite märkligt då  vi  från IFS  försökt att  både inom Kommunen och Praktikertjänst 
tala om att vi finns, men aldrig  de senaste åren blivit lyssnade på
Det fanns så genomtänkt bra verksamheter tidigare och idag finns inget kvar så när frågan kommer  
om att träffas för att se vad man kan göra för vår målgrupp,  så kommer vi att lyssna, men vi känner 
oss fortfarande besvikna över hur vår målgrupp, av både erfarna och anhöriga blivit bemötta och  
inte heller blivit lyssnade på.



Vi har funnits med  som en del i samverkansavtalet men nu saknas detta och att enbart vara av 
intresse när man söker pengar  /Prio pengar, men aldrig få något återkoppling ser vi också som en 
brist,vi har deltagit som anhörigförening och haft öppet på träfflokalen på Söndagar tidigare men 
Kommunen tackade nej till detta och skulle själva lösa personalfrågan.

Vad kan man förbättra och bytet av lokal .
För vår del som varit helt hemlösa och slussats runt i kommunen blir ett byte inte den viktigaste 
fråga utan målgruppen kräver anpassade lokaler och kompetent personal men kusnap om psykiska 
funktionshinder.

ESL - kurser ./Ekonomi.medicinering  m.m. 
Anhörigkonsulenten tillbaka till Träffpunkten det är här hon ska vi finnas ,ska vara lättillgänglig.
Att hitta en lokal som blir permanent  .
Kompetent personal.
Samverkan med Kommunen och Praktikertjänst verksamheter./samverkansavtal saknas)
Samordna dagledigas behov för att minska ensamhet och isolering.
Uppsökande verksamhet, marknadsföring tala om att  det finns  öppna verksamheter där du bara kan
titta in för en pratstund och fika delta i oloka aktiviteter utflykter soacil träning.
Social träning.
Delaktighet från anhöriga föreningar.
Föreningsmötet,medlemsmötet studiecirklar ,föreläsningar mdlemmöten  övriga aktiviteter på 
kvällstid  /  idag lokal Träffpunkten vart  finns den möjligheten vid flytt/.

Listan kan göras lång men när man inte förstår behovet hos anhöriga /erfarna där en Träfflokal 
avlastar anhörig från en annars ganska tung vardag,var finns alla som har behovet ,när man säger att
det inte finns underlag för en träfflokal inom  psykisk ohälsa, då anser vi att man inte har 
uppmärksammat ökningen av antalet  personer, som dels inte orkar leva längre eller genom 
samverkan men andra verksamheter tagit till sig förändringarna i vårt samhälle inom psykisk 
ohälsa.

Att blanda olika funktionshinder känns inte heller helt rätt, att ha ett begåvningshandkapp är inte 
samma sak, som att ha diagnoser inom psykiatrin,pålagringar finns men olikheterna är för stora till 
handikappet även personer över 65 år ska beaktas, man blir inte frisk för att man åldras  och här 
finns också behov som  Träffpukten bidrar med idag./Anpassade ativiteter för seniorer,syn hörsel, 
fixarhjälp är också viktigt områden som måste finnas kvar..

Ja dett var i korthet IFS- Vallentunas synpunkter på hur lite Kommunen lyssnat in behoven och 
besvikelsen över bemötandet hos politeker och Tjänstemän, med untantag av Anhörigkonsulent 
Marie Winbo och eldsjälen Hedda Andersson på Träffpunkten.

Att också driva Träffpunkten med en personalstyrka på en 85 % tjänst och en heltid, men där facklig
tid ingår/(avgår från tjänsten på Träffpunkten ) och sedan  se till att volontärer sköter verksamheten 
kräver ju  också att volontärerna får ett positivt bemötande för att  dom ställa upp och utan 
volonärer har vi ingen Träffpunkt ,så  hur får vi fler att arbeter idiellt  ,om dom inte får den 



upsskattning dom förtjännar.???
Hur ser detta ut om man lägger över ansvaret på Fritidsidan /vem  driver verksamheten. då.

Vi har förmedlat via skrivelser till Socialnämnden och Tjänstemän att vi reagerat på hur 
beslutsgången är i Kommunen och ja ,nu ser vi igen att man beslutar om förändringar och sedan när
man möts av protester ,vill få våra synpunkter från föreningarna

Så  låt Träffpunkten vara kvar ,lägg gärna över verksamhete på Fritid, men idag finns  anpassade 
aktiviter /lokalerna är nyrenoverade och handikappanpassade för dom som besöker Träffpunkten , 
men från vår sida anser vi att Kommunen inte lyssnat in vår målgrupps behov av ,vare sig  det gäller
lokaler eller anpassat  aktiviteterna för personer inom socialpsykiarin i Kommunen.Det känns ju 
inte rimmligt att tro att det är enkelt att intgrerar senniorer,daglediga , personer med 
funktionvarianter och ungdomsverksamhetheten och att Fritid har kompetent personal för att möta 
detta, känns inte heller troligt.
Att bli äldre gammal och bli  en del i ett politiskt spel känns naturligvis inte bra, att ha hittat en 
trygg plats att gå till, tror jag vi ska lyssna in ,både hos våra ungdommar ,som vi självklart kan 
bjuda in till våra verksamheter ,kanske kan vi lära av varandra, dom lär oss tekninken ,vi kan lära 
dom om livet och hur tufft det är när man hela tiden ska anpassa sig till  plotikernas beslut och 
besparingar, för det är vad det handlar om när man vill stänga en väl fungerande verksamhet som 
Träffpunkten.

IFS- Vallentuna /Birgitta. Nedin 
Ordför.  IFS- Vallentuna. Lokalföreningen för Schizofreni och andra psykossjukdommar)
(Tillhör Schizofreniförbundet.)



 

Vallentuna 2019-10-18 

Vi trivs med verksamheten i dagens form och plats, dvs. vi vill inte flytta och våra 

medlemmar och ständiga besökare tänker heller inte flytta.  

Vi är beredda och vill bidra i diskussioner om framtida huvudmannaskapet, och med ett 

förstärkt föreningsinflytande som utgångspunkt. 

Vi är oerhört angelägna om att Träffpunktens sociala roll, uppgift o betydelse snarare 

förstärks istället för att reduceras. 

Träffpunkten bidrar i hög grad till att hålla den farliga ensamheten på avstånd för både 

besökare och volontärer. 

Det finns ingen idag känd anledning till att flytta Träffpunkten annat än den berömda 
kostnaden, vad vi absolut vet är att samtliga partier inför valet 2018 stod i Väsbysalen  
på Väsbygården och talade om Träffpunkter på 7 olika ställen och dessa skulle vara med 

volontärer och tjänstemän. öppna även sön/helgdagar.  

Sedan en tid tillbaka har verksamhetens innehåll förändrats radikalt till det sämre. Många 

besökare vittnar om detta och kommunen har redan vidtagit förändringar i bemanningen 

som gör att det nu är svårt att upprätthålla kvaliteten i verksamheten, speciellt jämfört med 

den ursprungliga tanken och de initiala idéerna. Det är väsentligt att verksamhetens innehåll 

får en genomlysning och avsevärd uppgradering. Det är inte fråga om fritidsverksamhet utan 

långt mer och med en större social bredd. 

Träffpunkten var under de 5 första åren en mötesplats för omtanke och gemenskap för 

människor i alla åldrar och med eller utan diagnos.  

Träffpunkten fungerade som ett officiellt vardagsrum där alla kunde mötas under enkla 

former och alla besökare blev sedda. 

Här skall det vara högt i tak inga pekpinnar från tjänstemän som intagit en beslutande roll.  
 

Idag är det en plats där många känner oro man vet inte varför tjänstemännen dagligen sedan 

juni månad säger att flytten skall ske i januari när alla vet att kommunledningen öppnat för 

dialog, vem skall man lita på (förtroende).  

Volontärer som de första 5 åren tog huvudansvaret för verksamheten tillsammans med 

dåvarande tjänstemän, kände sig uppskattade och behövda som innebar att alla hade 

trevligt tillsammans och uppskattade  som skapade en vilja att ta ansvar.  

Tanken på att utnyttja lokaler på Gymnasiev. 5 dagtid är inte fel, det är inte samma sak som 

att Träffpunkten måste flytta, det kan vara en möjlighet för att anordna cirklar inom olika 

områden där behovet av större lokaler finns.  



Det är inte fel att placera större föredragningar på kulturhuset som är tillräckligt nära och 

också har teleslinga.    

På Träffpunkten finns ett stort värde att hålla föredrag om aktuella ämnen för runt 50 

besökare. 

Att leda en verksamhet som Träffpunkten , som består av besökare, volontärer och 

föreningar är ingen lätt uppgift. Det kräver stor lyhördhet och ödmjukhet, att vara den som 

stödjer och uppmuntrar, ger ansvar och frihet i lagom mängd utifrån var och ens förmåga 

och dagsform. Att få varje dag att bli en bra dag. 

Det behöver finnas kvalificerade tjänstemän placeradepå Träffpunkten och social-              

förvaltning. De som inte behärskar att möta Vallentunas medborgare med respekt hör inte 

hemma här.  

Till Träffpunkten kommer volontärer, anhörigvårdare med eller utan närstående, 

ensamboende som inte kan ta ett volontärjobb men vill göra en insats efter egen ork, några 

besökare har en diagnos som behöver särskild omtanke dom kallar ni i kommunen för 

”DAGLEDIGA”. 

Det måste vara demokrati på Träffpunkten. Kafferåd= med volontärer i servicestyrkan som 

gemensamt skapar arbetsrutiner, (utan inblandning av tjm).  Aktivitetsråd= volontärer och 

besökare som skapar idéer och lösningar för att utnyttja lokalerna optimalt.  

Föreningsråd=samtliga intresserade föreningar med en till två medlemmar som ansvarar för 

långsiktig planering och hantering även har ett ansvar för ekonomin inköp/försäljnings 

kontot.  

Antalet tjm. på plats kan diskuteras men med tanke på att man inhandlat utrustning som  

skiljer sig nämnvärt från vad som våra volontärer är vana vid så krävs det bättre 

rutinbeskrivningar eller teknikkunniga tillgängliga.  Det gäller även låssystemet. 

Slutligen 

Vår ambition den 15 okt var att aktivt deltaga i en dialog om Träffpunktens framtid. 

Vi behöver få information om på vilka grunder man vill flytta Träffpunkten från nuvarande 

lokal. 

Vi är oerhört angelägna om at Träffpunktens sociala roll, uppgift och betydelse snarare 

förstärks i stället för att reduceras. 

Det var en obehaglig upplevelse att uppleva när vi den 15 direkt innanför kommunens entré 

när tjänstemän delade upp föreningar i grupper för samtal tillsammans med utvalda tjm. och 

politiker. Därutöver kallades förening inte namn, vi har namn men representerar en eller 

flera föreningar, undrar fortfarande vad syftet med detta var. Vi lever fortfarande i tron att 

kommunen vill starta en dialog med föreningsrepresentanter för att skapa bästa möjliga för 

Träffpunkten och för utnyttjandet av lokalerna på Gymnasiev. 5  

Det finns mycket mer att säga men detta är vad som kan åstadkommas i dagsläget. 

Vänligen Anhörigföreningen i Vallentuna 

 Sonja Hall 



 
Förslag att flytta Träffpunkten från Allévägen 10 till Gymnasievägen 5 
Vi pensionärsföreningar i Vallentuna är angelägna om att verksamheten på Träffpunkten 
behålls och utvecklas i lokalen på Allévägen. 
Lokalen är nyligen renoverad med bl.a.  ny ventilation, nya toaletter och ett bättre 
fungerande kök. 
Möbleringen är anpassad till äldre - en miljö som tilltalar oss seniorer. 
 
Träffpunkten har i många år varit en mycket populär mötesplats för seniorer i Vallentuna. 
Här kan man träffas, ha någon att samtala med och delta i olika aktiviteter. Hjälp att bryta 
ensamheten.  
Förslaget att flytta Träffpunkten har väckt oro och protester bland våra medlemmar 
(i dag ca 1800 st). 
Här följer några synpunkter från våra seniorer: 
 
Närheten till Träffpunkten.  
Flertalet av besökarna bor i den västra delen av centrum och har lätt att ta sig dit, 
även om man har rullator. Många äldre orkar att ta sig till nuvarande Träffpunkten, 
men inte längre. Avståndet till Gymnasievägens lokal och över järnvägen 
skapar oro, som gör att man stannar hemma med isolering/depression 
och ensamhet som följd. 
 
Bra läge.  
Lätt att nå till kollektivtrafik, kulturhus, apotek, restauranger och övriga affärer i centrum. 
 
Utveckla verksamheten på Träffpunkten.  
Vi är positiva till utveckling av verksamheten.  
Räcker inte nuvarande lokaler till finns Kulturhuset i närheten,  
där lokaler kan utnyttjas bl.a. till IT-verksamhet.  
 
Några synpunkter på att flytta verksamheten till Gymnasievägen: 
Många pensionärer känner oro för att ta sig över järnvägen, särskilt för dem med rullatorer.  
Under vinterhalvåret med snö och halka ökar även risken för fallolyckor. 
 
Samutnyttjande av lokalerna, äldre/yngre oroar många.  
Tidigare stök och bråk på Nova är man rädd ska upprepas här. 
Lokalen på Gymnasievägen planeras nu för ungdomsverksamhet. 
Flera av de små rummen är tänkta för ungdomar: ett spelrum, 
ett rörelserum och ett rum för skapande. 
Det stora rummet på ca 300 kvadratmeter är stort, långt ifrån det ”trevliga vardagsrum” 
som i dag möter våra pensionärer på Allévägens Träffpunkt. Var hittar vi trivseln?   
 
Vad händer kvällstid? Kvällarna är till för ungdomarna på Gymnasievägen.   
På Allévägen har många föreningar kvällsaktiviteter. Oron finns att de försvinner vid ev. flytt. 
Vi äldre kommer på kvällarna stå utan lokal! Det är diskriminering av oss seniorer! 
 
Vi säger inte nej till att kultur- och fritid tar över verksamheten på Träffpunkten.  



Det finns många fördelar med samverkan med kultur och fritidsförvaltningen, 
även om en del besökare på Träffpunkten behöver kontakt med socialförvaltningen.  
Vi föreslår att de föreningar som är verksamma på Träffpunkten bildar ett föreningsråd! 
 
Vi har deltagit i de dialogmöten som anordnats, besökt lokalerna på Gymnasievägen 
och inte minst lyssnat på vad våra medlemmar anser om flytten av Träffpunkten.   
 
Samstämmigt säger våra medlemmar NEJ till flytten av Träffpunkten 
och är klart negativa till byte av lokal. Vi vill fortsätta att träffas på Allévägen. 
Trygghet, inte minst för de ensamma, är viktigt för oss seniorer. Vi vill bli lyssnade till!  
 
Vallentuna 2019-10-25 
 
 
 
Lilian Lundström                               Margareta Bergström                                 Bo Schylander 
Ordförande                                        Ordförande                                                   Ordförande 
SPF Seniorerna                                  PRO                                                                  RPG 
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Minnesanteckning 11 november 2019 

Informationsmöte Träffpunkten 
 
Närvarande föreningar: FRG Vallentuna, Civilförsvaret, Anhörigföreningen 
Vallentuna, IFS Vallentuna, SPF Seniorerna, Kvinnojouren, PRO, 
Reumatikerföreningen. 

 

Inledande bakgrund 

Det politiska förslaget utgår ifrån att Träffpunkten byter förvaltning från 

socialförvaltningen till fritidsförvaltningen. I samband med det väntas Träffpunkten 

integreras in i fritidsförvaltningens lokalbestånd. Under hösten har föreningarna 

bjudits in till dialogmöten för att diskutera förslaget om träffpunktens utveckling.   

 

Informationsmötet som ägde rum den 11 november innebar en återkoppling av 

processen och det förslag som tagits fram. Förslaget skickas sedan vidare till 

kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för beslut.  

 

David och Petri går igenom en presentation av processen och info om utredning som 

kommer publiceras när den politiska processen är färdig. Politikerna kommer få ta 

del av hela utredningen däribland alla inkomna synpunkter som kommunen tagit del 

av ifrån föreningarna.  

 

Deltagarnas synpunkter 

Föreningarna ställer sig positiva till flytten mellan socialförvaltningen och 

fritidsförvaltningen.  

 

Samtliga föreningar betonar dock att bytet av lokal bara för med sig negativa 

konsekvenser och inte borde genomföras. I diskussionen framkommer framför allt 

oro kring de äldsta som kommer ha svårigheter att ta sig till den nya lokalen. Det är 

både långt, och de behöver passera spåren. Tryggheten och ”vardagsrums-känslan” är 

också något som lyfts som mycket viktig när man ska få ensamma äldre att komma till 

lokalen.  

 

Det finns också en oro kring hur det kommer vara möjligt att dela lokal med 

ungdomarna. Frågetecken kring de äldres kvällsaktiviteter samt hur det kommer att 

bli på skolloven då de unga är lediga på dagarna.  

 

  

Mötet avslutas. 
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Utredning-utveckling av 

Träffpunkten 

Bakgrund 

 Under våren 2019 ville Alliansen i Vallentuna utreda om samlokalisering av 

kommunens verksamheter var möjlig. Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen 

undersökte frågan och lade därefter fram förslaget att flytta över Träffpunkten till 

Fritidsförvaltningen. Förändringen skulle även innebära att Träffpunkten 

integrerades in i den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5.  

Anledningen till att förvaltningarna lade fram förslaget var önskemålet om fler 

aktiviteter på Träffpunkten, något som den nuvarande lokalen inte kan erbjuda. Vi 

såg även att den hyr- och städkostnad (745 000kr) skulle kunna användas bättre in i 

Träffpunktens verksamhet. Förslaget kom därefter med i den första versionen av 

Kommunplan 2020- 2022, men Alliansen valde att dra tillbaka förslaget. De ansåg att 

Träffpunktens besökare ska få komma med synpunkter innan något beslut fattas.  

Under sommaren 2019 påbörjade Socialförvaltningen en dialogprocess om 

Träffpunktens utveckling med föreningar som är engagerade i Träffpunktens 

verksamhet. Föreningarna är engagerade genom att bidra till verksamheten med 

volontärer och öppna aktiviteter.  Dialogprocessen redovisas i bilaga Redovisning 

dialogprocess. 

Förslaget inför dialogprocessen 

Därför finns förslaget att låta Fritidsförvaltningen ta över Träffpunkten från 
Socialförvaltningen så att verksamheten blir en självklar del bland andra 
fritidsaktiviteter. Syftet är att utveckla Träffpunkten med fler aktiviteter och mer 
generösa öppettider, bland annat genom samarbete med kulturförvaltningen. 
Träffpunktens personal arbetar kvar och blir anställda av fritidsförvaltningen. 

Fritidsförvaltningen ser fördelar med låta Träffpunkten bli integrerad med andra 
fritidsverksamheter som har andra målgrupper. Med gemensamma mötesplatser ökar 
både kunskap och förståelse för varandra, jämfört med en uppdelning i olika lokaler. 
Därför planerar Fritidsförvaltningen att låta Träffpunkten ta plats i lokaler på 
Gymnasievägen 5. Träffpunktens målgrupper kommer att vistas i lokalen dagtid, 
medan ungdomar har plats i lokalerna på eftermiddagar och kvällstid. 

Om Träffpunkten 

Träffpunkten är en verksamhet som erbjuder alla daglediga att träffas för en fika, en 

pratstund eller för att delta i olika aktiviteter. I Vallentuna kommun finns två 

träffpunkter.  

Träffpunkten Allévägen 10 ligger i Vallentuna centrum och Kårsta Träffen finns i 

Kårsta bibliotek. På träffpunkterna kan målgruppen komma förbi utan att anmäla sig 
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i förväg. Besöken kostar ingenting. För fika och annan förtäring betalas 

självkostnadspris. 

Träffpunkterna drivs av socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade 

föreningar och frivilligorganisationer. De flesta av aktiviteterna sker i samverkan med 

dessa föreningar. Träffpunkten Allévägen 10 fungerar som en frivilligcentral och 

koordinerar och synliggör föreningarnas aktiviteter för kommunens invånare. 

Aktiviteterna kan vara allt möjligt som allsång, frågesport, handarbete, besöka 

utställningar med mera. 

Målgruppen för träffpunkterna är daglediga vuxna. Idag är majoriteten av besökarna 

seniorer. I genomsnitt över en månad bedöms Träffpunkten på Allévägen 10 har 45 

besökare per dag. Återkommande varjedagsbesökare bedöms vara ca 30 personer och 

återkommande varje-vecka besökare bedöms vara 40 personer. Antalet volontärer 

som återkommande bidrar till verksamheten bedöms vara ca 30 personer. Uppgift om 

besöksstatistik för Kårsta- Träffen i Kårsta saknas. 

Träffpunkterna, bemanning, besök och öppettider 

Allévägen 10: Måndagar 10.00-15.00, tisdagar   10.00-15.00, onsdagar 10.00-12.00, 

torsdagar 10.00-15.00, fredagar 10.00-15.00 

Träffen i Kårsta : Torsdagar 13.00-15.00 

Nuvarande bemanning Träffpunkterna 1,8 årsarbetare. 

En mätning av besöksstatistik genomfördes i februari 2019 och visar att medelvärde 

antal besökare per dag på Allévägen 10 är ca 48 personer och Kårsta ca 25 personer. 

Siffran för Kårsta är svårberäknad då besöksantalet varierar från under 10 till 

närmare 60 personer de tre torsdagar som statistiken mätts.  

Förändringsbehov 

Omvärldsbevakning 

I Lund finns mötesplats för seniorer med mångkulturell inriktning, tex. Språkcafe, 
kakor från världens olika länder. I Nacka tar förskoleverksamhet och äldreboendet 
plats i samma lokaler, förskolan Lilla Tollare och äldreboendet Villa Tollare delar 
byggnad och som en del av verksamheterna möts de två grupperna regelbundet över 
generationsgränserna. I Norrtälje har PRO-ungdom startat en mötesplats för äldre 
och yngre. I Enebyberg (Danderyd) finns en träffpunkt där seniorer och öppna 
förskolan delar lokaler. 
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Demografi i Vallentuna 

 

Antalet äldre och pensionärer beräknas i genomsnitt öka med ca 100 personer per år 
under prognosperioden 2019-2029 i kommunen. Totalt sett ökar gruppen äldre 
betydligt under prognosperioden procentuellt sett. 80-84 åringarna ökar med 50% på 
10 år, 85-89 åringarna med hela 114% och 90 plus med knappa 80%.1  
 

Då antalet äldre ökar, inledningsvis i gruppen äldre-äldre 80+år men på sikt även 
gruppen 65-79 år behövs en långsiktig strategi för att tillgodose de äldres behov av 
sysselsättning, motsvarande dagens Träffpunkt. De äldre bedöms inte komma att 
lockas av nuvarande verksamhet på lång sikt. Nuvarande lokal riskerar också att bli 
för liten för att kunna erbjuda målgruppen daglediga tillräckliga utrymmen för en 
framgångsrik Träffpunktsverksamhet. 

Socialförvaltningen konstaterar att vi idag inte når vissa grupper av daglediga 
exempelvis nyanlända då nuvarande träffpunkt är förknippad med äldre. 

  

                                                             

1 Befolkningsprognos 2019-2029, Vallentuna kommun 

https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprog

nos%202019-2029.pdf, filen hämtad 191023. 
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Risker och konsekvenser 
Risker och konsekvenser är hämtade från de dialoger som hållts  10 september och 15 

oktober 2019. Dialogerna och material från dialogerna redovisas under rubriken 

Redovisning dialogprocess och bilagor. I texten nedan följer utredningens urval av 

de synpunkter som inkommit under dialogerna. Urvalet har gjort utifrån en 

bedömning av vilka risker och konsekvenser som bedömts väga tyngst. Liknande 

synpunkter har här vägts samman. 

Vilka utmaningar finns i Träffpunktens verksamhet? 

 Volontäruppdraget behöver förtydligas och göras mer attraktivt. 

 Träffpunktsverksamheten marknadsförs inte tillräckligt. 

 Det behövs ett aktivt arbete för att involvera fler föreningar i Träffpunkten 

Vad behöver bli bättre? 

 Kulturhuset skulle kunna användas mer 

 Att boka lokalerna på Träffpunkten är rörigt och svårt idag. Träffpunktens 
lokaler används inte på rätt sätt. Lokalerna är inte tillräckligt anpassade. 

 Tillgång till nyckelfunktioner i Socialförvaltningens verksamhet behöver 
säkerställa, tex. träff med anhörigkonsulent. 

 Lokalerna idag i Träffpunkten används inte på rätt sätt, Diskussion i grupp 2 
kring att kulturhuset kan användas mer frekvent än det gör idag.  

 Det behövs mer verksamhet för målgruppen 

Vad fungerar idag? 

 Lugn och trivsam miljö 

 Bra läge 

Vilka utmaningar finns i och med en flytt av verksamhet? 

 Lokalen måste vara lätt att ta sig till året om 

 Det är inte bra att gamla och unga ska dela samma lokaler 

 Lokalen ska vara ändamålsenligt och verksamheten också passa för personer 
med psykiska sjukdomar. 

Vilka möjligheter finns i och med en flytt av en verksamhet? 

 En flytt mellan förvaltningar kan vara positivt.  

 Det finns fördelar med den nya lokalen, som möjligheten att ha en stor scen. 

 Läget möjliggör samverkan med skolan, kanske kan man nyttja deras lokaler 

 Vi vill lyfta fram synergieffekterna med att blanda unga och äldre.  
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 Det är positivt om det går att använda lokaler i Kulturhuset i större del till 
Träffpunktsverksamhet 

Övrigt framkommet 

 Träffpunkten borde ha mer generösa öppettider 

 Processen om att utveckla Träffpunkten borde ha gjorts mer tydlig från 
början. Kalla till dialogmöten tidigare i processen. 

 Tillgång till att nyttja kommunens lokalbestånd kvällstid för 
föreningsaktiviteter behöver säkras. 

 Fritidsförvaltningen har inte rätt kompetens. 

 

Förslag till åtgärder av risker och konsekvenser 

Förslag till åtgärder gällande “utmaningar som finns i 

verksamheten idag”/ “vad behöver bli bättre” 

Fritidsförvaltningen vill initiera ett föreningsråd som tillsammans med förvaltningen 
ser över behov och planerar aktiviteterna (samt deras lokalisering) samt 
föreningarnas deltagande och roller i verksamheten.  

En viktig förutsättning för att kunna bedriva Träffpunktsverksamhet är samarbetet 

med föreningarna. Det är därför viktigt att säkerställa att föreningarna, genom sitt 

frivilliga engagemang i Träffpunktsverksamhet också möts av dialog och goda 

förutsättningar för den egna föreningsverksamheten genom engagemanget i 

Träffpunkten. Möjlighet att låna lokaler till föreningsverksamhet, att föreningsaktiva 

genom sitt engagemang får möjlighet till egenupplevd personlig utveckling och att 

möta andra med samma intressen. Vinsten för föreningarna och de föreningsaktiva blir 

således till stor del samstämmiga med den enskilde besökarens intressen. En risk både 

i nuvarande verksamhet och i den föreslagna utvecklingen är ett minskat intresse från 

volontärer att engagera sig i verksamheten. Om verksamheten inte får den stöttning 

från föreningarna vi har idag finns en risk att man behöver välja mellan att öka 

kostnaderna för att hålla öppettider, ev. korta ner öppettider.   

Förslag till åtgärder som syftar till att bibehålla “vad 

fungerar idag?” 

I dialogen lyfter föreningarna återkommande att man är nöjd med den lugna miljön 

och det goda läget, mer om det goda läget under nästa rubrik. En viktig fråga i 

förhållande till Träffpunktens utveckling är därför hur dessa aspekter ska bibehållas.  

Äldrefrågor är en övergripande kommunfråga. Äldre är en stor grupp i samhället och 

bör ha tillgång till hela kommunens utbud. Socialförvaltningen kommer att samarbeta 

med Fritidsförvaltningen, men det är Fritidsförvaltningen som har resurserna för att 

jobba med den stora gruppen. Ett exempel på flytt av verksamheter mellan 

Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen är Ungdomsfältarna. En viktig del i att 

bibehålla det som fungerar bra idag, den lugna miljön, är således de större resurser 

som finns inom Fritidsförvaltningen. Att utveckla Träffpunkten så att man kan möta 
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hela gruppen och utveckla så att det blir bra för dem med hållbarhet. En resurs som 

Fritidsförvaltningen har är att i dialog med Kulturförvaltningen öppna upp delar av 

Kulturhuset för träffpunktsverksamhet för de äldre minst tre dagar i veckan. 

Utredningens förslag är verksamheten på Kulturhuset ska fokuseras på gruppen äldre 

80 + inom målgruppen daglediga. Fler åtgärder som syftar till att bibehålla den lugna 

miljön bör arbetas fram tillsammans med deltagarna inför och under 

implementeringsarbetet. Kan det finnas behov av aktiviteter särskilt för gruppen 

äldre, inom målgruppen daglediga? Och även andra målgruppsanpassade aktiviteter 

särskilt andra grupper inom målgruppen daglediga? En variation av aktiviteter som 

erbjuder både anpassning till grupper inom målgruppen daglediga såväl aktiviteter 

som öppnar för nya möten och en bredare gemenskap bedöms av utredningen kunna 

bidra till en lugn och trygg miljö.  

Förslag till åtgärder gällande Vilka utmaningar finns i och 
med en flytt av verksamhet? / Vilka möjligheter finns i och 

med en flytt av en verksamhet? 

Majoriteten av Träffpunktsbesökarna idag bor på västra sidan av Vallentuna och det 

är enligt det som framkommer i dialogprocessen ett flertal av dem som kommer att ha 

svårt att kunna promenera till Träffpunkten på östra sidan, det är redan ansträngt för 

dem idag där de får hjälp av varandra för att ta sig till Träffpunkten. En viktig del som 

är relevant oavsett vart verksamheten är lokaliserad är den grupp som av olika skäl 

har svårt att ta sig ut och ta sig till Träffpunktsverksamhet.  Här vill utredningen lägga 

extra vikt så att det blir bra, både för de som är 80+ eller de som av andra skäl tillhör 

den sköraste gruppen. 

I dialogprocessen framkommer att det finns en utbredd oro för att passera 

spårövergången i centrala Vallentuna bland de äldre boende i Vallentuna centrum. 

Förslag till åtgärd är att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över 

frågan. 

Om de besökarna helt får avstå sina besök på Träffpunkten riskerar det i första hand 

en påtaglig försämring för den enskildes situation och livskvalitet. Behovet av social 

samvaro och stimulans behöver då tillgodoses på andra sätt. I slutändan skulle det 

också kunna innebära en risk för ökade kostnader för andra insatser som hemtjänst. 

Syftet med Träffpunkter är att vara förebyggande, vilket det är på ett kostnadseffektivt 

sätt.  

Utredningen konstaterar att västra sidan av Vallentuna (Sörgården med omnejd) är det 

område där många av kommunens äldre bor. Att placera Träffpunkten på östra sidan 

innebär utifrån ett förebyggande perspektiv en stor risk. Utredningens 

rekommendation är att noga följa besöksstatistiken och att i dialog med berörda 

utveckla möjligheten för de berörda att delta i Träffpunktsverksamhet. 

Kultur- och fritidsförvaltningarnas gemensamma ledningsgrupp har beslutat att 

tillsammans utveckla aktivitetsutbudet i bl.a. Kulturhuset i syfte att rikta sig till och 

attrahera målgrupperna som idag besöker den befintliga Träffpunkten.  Tanken är att 

ge målgrupperna verksamhet i flera lokaler för att öka valmöjligheterna. Allévägen 10 

och Kulturhuset ligger inom kort promenadavstånd från varandra. Behovet av 
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träffpunktsverksamhet i den västra sidan av Vallentuna bedöms därför kunna 

tillgodoses genom verksamhet i Kulturhuset. 

För de som reser med kollektivtrafik för att komma till Träffpunkten idag, blir istället 

den föreslagna lokaliseringen på Gymnasievägen 5, lättare att nå med kollektivtrafik. 

Kulturhuset bedöms som likvärdigt med Allévägen 10 ur kollektivtrafiksynpunkt. 

Förslag till åtgärder övrigt framkommet 

Genom att bilda ett föreningsråd kommer samverkan med föreningarna att förbättras. 

Förhoppningen är att detta ska leda till ett ökat intresse för att vara volontär i 

verksamheten. Det tillsammans med de resurser som idag finns inom 

fritidsförvaltningen ökar möjligheterna att utöka Träffpunktsverksamheten. I centrala 

Vallentuna genom verksamhet både på Gymnasievägen 5 och i Kulturhuset samt även 

planerat en utökning av verksamhet i Karby. Här bör även behov av mer generösa 

öppettider ses över. 

Fritidsförvaltningen har ett stort lokalbestånd till förfogande. Tillsammans med 

föreningslivet kommer förvaltningen se över vilka lokaler som är lämpliga för 

föreningarnas egna möten och verksamheter. 

Förvaltningarna behöver verka för en fortsatt transparens och tydlighet avseende 

utveckling av Träffpunktsverksamhet. 

Det finns kompetens inom fritidsförvaltningen för träffpunktsverksamhet. 

Utifrån de resurser som frigörs i och med verksamhetsutvecklingen, kan 

kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

 

Sammanfattning 

Flera viktiga synpunkter på risker och konsekvenser med Träffpunktens föreslagna 

utveckling har inkommit under dialogprocessen. Det är tydligt att det finns ett stort 

intresse från Träffpunktens målgrupper om att vara delaktiga i frågan om 

Träffpunktens utveckling. De åtgärder som lyfts fram i utredningen syftar till att 

minska dessa risker och konsekvenser. De risker som lyfts fram i utredningen behöver 

för tid framöver noga följas för att säkerställa att åtgärderna är tillräckliga. Det gäller 

målgruppens möjlighet att delta i verksamhet utifrån förmåga att ta sig till och från 

Träffpunkten samt förmågan att inom verksamheten erbjuda aktiviteter och 

öppettider som motsvarar målgruppens behov och verksamhetens ambition. En viktig 

del är här samverkan med föreningarna (aktiviteter, volontärer) och 

Fritidsförvaltningens resurser att bedriva verksamheten. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Kostnadsredovisning avseende lokalerna Allévägen 10 och Gymnasievägen 5. 

Uppgifterna gäller 2019. 

Lokal Lokalstorlek Hyreskostnad 

per år 

Kr/m2 Städkostnad 

Allévägen 10 ca375m2 Ca 643000 kr 1715 

kr/m2 

Ca 132000kr 

Gymnasievägen 

5 

734 m2 Ca 934000 kr  1272 

kr/m2 

Ej färdigställd 

 

I lokalen på Gymnasievägen 5, samt i andra lokaler inom Fritidsförvaltningen, finns 

det ett flertal rum som kan nyttjas både under dagtid och kvällstid, så att olika 

grupper kan hålla aktiviteter parallellt. Det finns därför bättre möjlighet att ha 

Träffpunktens verksamhet i Fritidsförvaltningens lokaler, så att Träffpunkten kan 

fortsätta att vara en relevant, givande och trygghetsskapande verksamhet för äldre 

och daglediga. Fritidsförvaltningen kan även erbjuda ökade personalresurser och 

hyreskostnaden för lokalen på Allévägen 10 kan i stället användas till aktiviteter in i 

verksamheten. De ekonomiska effekter som förslaget innebär, ger kommunen de 

ekonomiska möjligheterna till ett utökat utbud för målgruppen daglediga och 

föreningar som samverkar med kommunen i verksamhet riktad till daglediga. 
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Förslag till beslut 

Utredningens slutsatser 

Utredningens slutsatser är att en förflyttning rekommenderas av den befintliga 

verksamheten Träffpunkten. inkluderat Träffen I Kårsta mellan förvaltningar. 

Samtidigt förflyttas uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet I någon form, för 

målgruppen daglediga inkluderat äldre, nyanlända samt personer med långvarig 

ohälsa i behov av social samvaro dagtid från Socialnämnden till Fritidsnämnden. 

Det innebär att den befintliga verksamheten Träffpunkten inkluderat Träffen i Kårsta 

förflyttas från Socialförvaltningen, till Fritidsförvaltningen. Flytten av befintlig 

verksamhet i alla delar och uppdraget att bedriva den samma för målgrupperna enligt 

ovan föreslås genomföras vid årsskiftet 2019/2020 och gälla från och med 1 januari 

2020 

Förslaget om flytt av uppdrag och befintlig verksamhet mellan nämnderna och 

nämndernas förvaltningar innebär i sig inte att befintlig lokal Allévägen 10 avvecklas. 

Hyreskontraktet för lokalen innehas idag av Socialförvaltningen. I samband med 

flytten ska hyreskontraktet övergå till Fritidsförvaltningen från och med 1 januari 

2020. Lokalen ägs och förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utifrån det 

förändringsbehov för verksamheten som framkommit i utredningen, är det 

utredningens rekommendation att politiken fattar beslut om en avveckling av lokalen 

då den inte bedöms möta verksamhetens behov i framtiden. Det bedöms inte vara 

förenligt med kommunens mål om god ekonomisk hushållning att fortsätta bedriva 

verksamheten i en för ändamålet inte anpassad och lämplig lokal. Utredningens 

bedömning är att andra lokaler i Fritidsförvaltningens bestånd på ett bättre och mer 

resurseffektivt sätt kan möta verksamhetens behov. 

Förslaget 

Att uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 

samvaro, samtliga målgrupper, förflyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden. 

Samtidigt förflyttas befintlig verksamhet från Socialförvaltningen till 

Fritidsförvaltningen. Förändringen gäller från och med 1 januari 2020. Förändringen 

innebär att lokalen Allévägen 10 avvecklas, att hyreskontraktet sägs upp och att 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja avveckling av lokalen så att den 

kan verkställas så snart som möjligt i anslutning till 1 januari 2020. 

Utredningens rekommendationer avseende implementering, 

uppföljning och utvärdering 

Efter genomgång av materialet från dialogprocessen konstaterar utredningen att det 

är viktigt att ta fram en tydlig och transparent process för implementering av 

verksamheten. 
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Implementeringen bör involvera målgrupper för Träffpunkten och ta tillvara på den 

vilja till delaktighet och det stora engagemang som finns för 

Träffpunktsverksamheten. 

En utvärdering bör genomföras med föreningarna för att följa att de åtgärder som 

vidtagits varit tillräckliga. En första utvärdering bör ske under 2020. 

Källor 

Befolkningsprognos 2019-2029, Vallentuna kommun 

https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprog

nos%202019-2029.pdf, filen hämtad 191023. 

www.lund.se Mötesplatser: https://lund.se/omsorg--hjalp/aldre-

seniorer/aktiviteter-for-seniorer/mangkulturella-aktiviteter-for-

seniorer/ 191031. 

www.svt.se https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/unga-moter-

pensionarer-skapar-gemenskap-och-forandring 191031. 

www.danderyd.se https://www.danderyd.se/ovriga-

verksamheter/traffpunkt-enebyberg/ 191114. 

 

 

 

 

 

  

https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprognos%202019-2029.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/kommunplan/Befolkningsprognos%202019-2029.pdf
http://www.lund.se/
https://lund.se/omsorg--hjalp/aldre-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/mangkulturella-aktiviteter-for-seniorer/
https://lund.se/omsorg--hjalp/aldre-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/mangkulturella-aktiviteter-for-seniorer/
https://lund.se/omsorg--hjalp/aldre-seniorer/aktiviteter-for-seniorer/mangkulturella-aktiviteter-for-seniorer/
http://www.svt.se/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/unga-moter-pensionarer-skapar-gemenskap-och-forandring
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/unga-moter-pensionarer-skapar-gemenskap-och-forandring
http://www.danderyd.se/
https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/traffpunkt-enebyberg/
https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/traffpunkt-enebyberg/
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Redovisning dialogprocess 

och bilagor 

Redovisning dialogprocess 

Dialogprocess    

Typ av mote Metod Dokumentation/minnes

anteckning 

Övrigt 

Informationsmöte 

4 juni 

Information - Information till 

pensionärsföreningar 

Dialogmöte 10 

september 

Dialog Minnesanteckning 

(bilaga) 

Syftet var ett dialogmöte med 

information I stor grupp och 

efterföljande dialog I mindre 

grupper. Då informationsdelen 

tog stor del av tiden beslutades 

om ännu ett dialogmöte, endast 

I mindre grupper. 

Studiebesök  7 

oktober 

Gymnasievägen 5 

Visning av 

lokaler 

- I anslutning till dialogmötet 15 

oktober erbjöds studiebesök i de 

nya lokalerna 

Dialogmöte i 

mindre grupper 15 

oktober 

Dialog Minnesanteckning med 

sammanställning från 

dialog i grupperna 

Föreningarnas skriftliga 

synpunkter 

I anslutning till motet erbjöds 

studiebesök I de nya lokalerna. 

Några föreningar valde att inte 

deltaga. Möjlighet gavs att 

istället inkomma med skriftliga 

synpunkter. 

Studiebesök  15 

oktober 

Gymnasievägen 5 

Visning av 

lokaler 

- I anslutning till dialogmötet 15 

oktober erbjöds studiebesök i de 

nya lokalerna 

Informationsmöte 

11 november 

Information Minnesanteckning 

möteshandlingar 

Återkoppling av förslag till 

beslut 
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Inbjudna föreningar   

RPG FRG-gruppen Röda korset 

SPF Neuroföreningen Kvinnojouren 

Anhörigföreningen I Vallentuna IFS I Vallentuna PRO* 

Civilförsvarsförbundet I 

Vallentuna 

Reumatikerföreningen FUB 

*PRO- lokalföreningarna i Kårsta och Össeby har tagit del för kännedom, men inte varit aktivt 
deltagande 

 

Informationsmöte 4 juni 

Under sommaren 2019 påbörjade Socialförvaltningen en information om 

Träffpunktens utveckling med föreningar som är engagerade I Träffpunktens 

verksamhet. Ett första möte genomfördes med representanter från 

seniorföreningarna. Mötet var i form av information till föreningarna från 

förvaltningsledningarna. 

Dialogmöte 10 september 

Synpunkter inkom i samband med motet om dialogprocessen. Deltagarna 

efterfrågade mer transparens, en visning av lokalen, mer information om förslaget ( se 

bilaga 1).Dialogmötet var planerat att genomföras i två delar, ett gemensamt 

informationspass i stor grupp och sedan dialoger i mindre grupper. Utifrån det stora 

engagemang som fanns i rummet tog informationsdelen längre tid än planerat. En 

reflektion från mötesledning var att det var svårt att fördela ordet i den större 

gruppen, så att alla fick göra sin röst hörd, ställa sina frågor etc. Deltagarna i dialogen 

beskrev att de behövde mer information och sedan rådrumstid att fora dialog med 

sina medlemmar. Beslut fattades därför om ett uppföljande dialogmöte (15 oktober) 

och att det mötet endast skulle genomföras i mindre dialoggrupper. Detta för att 

säkerställa att alla föreningar fick möjlighet att lyfta sina frågor och synpunkter. 

Dialogmöte 15 oktober 

Föreningarna bjöds in till ett till dialogmöte enligt ovan för att diskutera möjligheter 
och utmaningar med Träffpunktens verksamhet. Föreningarna hade inför mötet 
informerats i inbjudan att dialogmötet skulle ske i mindre grupper. Vid 
sammankomsten i kommunhuset valde tre föreningar att avstå från mötet. Då tre 
föreningar valde att avstå från mötet, genomfördes gruppdialogen i två grupper i 
stället för som planerat, tre.  
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Informationsmöte 11 november 

Föreningarna bjöds in till ett informationsmöte för att få en återkoppling av 

tjänstemännens förslag till beslut. Samtliga föreningar betonar att bytet av lokal bara 

för med sig negativa konsekvenser och inte borde genomföras. I diskussionen 

framkommer framför allt oro kring de äldsta som kommer ha svårigheter att ta sig till 

den nya lokalen. Det är både långt, och de behöver passera spåren. Tryggheten och 

”vardagsrums-känslan” är också något som lyfts som mycket viktig när man ska få 

ensamma äldre att komma till lokalen.  

Reflektioner 

Utredningens reflektion är att det går att dra lärdomar av dialogmötena. Ett fortsatt 

arbete med metodutveckling kan ske inför liknande processer i framtiden. Synpunkter 

som inkommit på dialogprocessen är att det gått för långsamt med utskick av 

anteckningar, inte varit tillräckligt tydligt och transparant samt att mötet 10 

september inte i tillräcklig utsträckning var utformat så att alla röster hördes. 

Samtidigt vände sig några föreningar emot att genomföra mötet i mindre grupper. 

Åtgärder som vidtagits har varit informationsutskick och kostnadsredovisningar för 

att öka transparensen, ett extra möte, 15 oktober, studiebesök i den nya lokalen och 

ett informationsmöte den 11 november, i syfte att öka tydlighet, transparens och 

möjlighet till information och dialog. Målgrupp för dialogmötena har varit de 

föreningar som är involverade i Träffpunktens verksamhet. Enskilda besökare har 

haft möjlighet att löpande lämna synpunkter via Träffpunktens synpunktshantering.  

Sammanställning av inkomna synpunkter 

De skriftliga synpunkter som inkommit från föreningarna som idag har ett samarbete 
med Träffpunkten och som var inbjudna till dialogmötet redovisas som bilagor till 
denna sammanställning. Redovisas som bilaga gör även sammanställning av 
anteckningar från dialogmöte 10 september och 15 oktober. Det har också inkommit 
två skriftliga synpunkter från deltagare på Träffpunkten som uttrycker sitt stöd för att 
Träffpunkten ska kvarvara i den nuvarande lokalen. 
 
Bilaga 1 Sammanställning från dialogmötet 10 september 
Bilaga 2 Sammanställning från dialogmötet 15 oktober 
Bilaga 3 SPF Synpunkter Träffpunkten  
Bilaga 4 SPF Brev från medlem  
Bilaga 5 IFS Vallentuna Synpunkter Träffpunkten  
Bilaga 6 IFS Vallentuna historik Träffpunkten  
Bilaga 7 Anhörigföreningen i Vallentuna synpunkter Träffpunkten PRO*  

Bilaga 8 Pensionärsföreningarnas skrivelse inkommen via My. 

Bilaga 9 Sammanställning från informationsmötet 11 november. 
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