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Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten (FN 
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Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 20200127 gällande 
att bemanning med avlönad personal på träffpunkten bör dimensioneras så att verksamhetens 
öppethållande inte beror av volontär bemanning.

Det pågår en process där fritidsnämnden föreslås ta över träffpunktsverksamheterna fån 
socialnämnden. Det har inte fattats beslut om detta ännu och fritidsnämnden ansvarar i 
dagsläget inte för träffpunktsverksamheterna. Därför föreslår förvaltningen att fritidsnämnden 
lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 200921, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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Tjänsteskrivelse

Fritidsnämndens yttrande, motion (V) 
om personal på träffpunkten

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför 
fritidsnämndens uppdrag.

Ärendet i korthet
Vänsterpartiet i Vallentuna inkom med en motion till kommunfullmäktige 20200127 
gällande att bemanning med avlönad personal på träffpunkten bör dimensioneras så 
att verksamhetens öppethållande inte beror av volontär bemanning.

Det pågår en process där fritidsnämnden föreslås ta över träffpunktsverksamheterna 
fån socialnämnden. Det har inte fattats beslut om detta ännu och fritidsnämnden 
ansvarar i dagsläget inte för träffpunktsverksamheterna. Därför föreslår förvaltningen 
att fritidsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 200921, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal 

på träffpunkten
2. Remiss, motion om personal på träffpunkten

 

______________________
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Kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion (V) om personal på 
träffpunkten  

Svar på remissen önskas senast: 2020-10-30 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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Motion om personal iträffpunkten

Träffpunkten i Vallentuna är en verksamhet med många förtjänster, såväl livskvalitetshöjande och
socialt främjande som förebyggande. De volontärer som hjälper till i verksamheten ger ett mervärde i

denna verksamhet.

Dessvärre har verksamhetens anställda personal dragits ned så att det idag inte går att hålla öppet
utan hjälp av dessa volontärer. Det är problematiskt att kommunens verksamheter inte kan fungera
på egen hand, det är inte hållbart.

Volontärernas roll på träffpunkten är värdefull, men möjligheten att över huvud taget bedriva
verksamheten ska inte hänga på volontärnärvaro.

Därför yrkar vi att

Bemanningen med avlönad personal på träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens
öppethållande inte beror av volontär bemanning.
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