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§ 92
Organisation av träffpunkternas verksamhet (SN 2019.252)

Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige beslutar att:
- uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, flyttas från socialnämnden till fritidsnämnden och att förändringen börja 
gälla från och med 2021-01-01.
- att  Träffpunktsverksamheterna fortsätter i nuvarande lokaler och att arbetet med att utveckla 
nya lokaler fortgår
- paragrafen anses omedelbart justerad
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet bortsett yrkandet om omedelbar justering. 

Ärendebeskrivning
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 träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. Förändringen skulle även 
innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna 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. Förvaltningarna har även tagit 
fram en tidplan för hur verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar.
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden

Yrkanden
 
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att: 
- uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, flyttas från socialnämnden till fritidsnämnden och att förändringen börja 
gälla från och med 2021-01-01.
- att  Träffpunktsverksamheterna fortsätter i nuvarande lokaler och att arbetet med att utveckla 
nya lokaler fortgår
- paragrafen anses omedelbart justerad
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), att:
- Socialnämnden ska driva Träffpunkten.

- Fritidsnämnden ska samverka med Socialnämnden vad gäller drivandet av Träffpunkter, 
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detta i syfte att inte förlora kunskaper och att värna de grupper som finns inom 
socialnämndens sfär ,exempelvis äldre, personer med psykisk ohälsa, missbruk, 
funktionsvariationer med flera.

- behålla träffpunkten på Allevägen 10 och samtidigt utöka med lokalen på 
exempelvis Gymnasievägen, detta då vi Socialdemokrater anser att det finns ett behov av 
båda lokalerna framöver då vi ökar befolkningsmässigt och det blir fler äldre och personer 
som är arbetslösa, ensamma och har annat behov av mänskligt stöd för att mota ensamhet och 
isolering.

-bemanna träfflokaler med fast personal i sådan utsträckning att man inte behöver förlita sig 
på volontärer för att bedriva verksamheterna. Volontärer är de som sätter guldkant på tillvaron 
och ett sätt att engagera människor vilket i sig förebygger ohälsa, men det ska inte vara 
tvingande eller att kommunen utnyttjar volontärer för att hålla kostnaderna nere.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt yrkande om att flytta 
träffpunktsverksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden mot Ing-Marie Elfström (S) 
första yrkande om att socialnämnden ska driva träffpunkten. Ordförande finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den andra att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande mot avslag. Ordförande finner att socialnämnden arbetsutskott avslår den andra att-
satsen yrkandet.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på den tredje att-satsen i Ing-Marie 
Elfström (S) yrkande mot sitt eget yrkande om att Träffpunktsverksamheterna fortsätter i 
nuvarande lokaler och att arbetet med att utveckla nya lokaler fortgår. Ordförande finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den fjärde att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande mot avslag. Ordförande finner att socialnämnden avslår den fjärde att-satsen 
yrkandet.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande om att paragrafen 
anses omedelbart justerad. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn 
Einarsson (C) yrkande.
 

Beslutsunderlag
 §66 SN AU Organisation av träffpunkternas verksamhet
 Version 2, Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten
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 Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, Organisation av träffpunkternas verksamhet
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Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige 
beslutar att:  
 
- uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 
samvaro, samtliga målgrupper, flyttas från socialnämnden till fritidsnämnden.  
-  förändringen börja gälla från och med 2021-01-01. 
- lokalen på Allévägen 10 avvecklas snarast möjligt. 

Ärendet i korthet 
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 träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. 
Förändringen skulle även innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna 
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. Förvaltningarna har även tagit fram en tidplan för hur 
verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar. 
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social 
samvaro, samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till 
Fritidsnämnden 

Bakgrund 
Under 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 träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. 
Förändringen skulle även innebära att träffpunkten i centrala Vallentuna 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. 
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Bedömning 
Att ändra träffpunkternas 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. 

Förändringen förväntas bidra till att kunna öka kvaliteten/erbjuda fler aktiviteter; 
medelsanvändningen förväntas därför bli mer kostnadseffektiv.  

Målgruppen för träffpunkterna är daglediga vuxna. Idag är majoriteten av besökarna 
seniorer. Synpunkter har inhämtats vid ett antal tillfällen, och socialförvaltningen har 
tillsammans med fritidsförvaltningen enats om en tidplan för verksamhetsutveckling 
som inkluderar ett föreningsråd.  

Utifrån målgruppen, bedöms beslutet inte beröra barn/unga i någon högre 
utsträckning. Att inhämta barn- och ungdomars synpunkter bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse 
2. Rapport, organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet 
3. Bilaga, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten  

 

David Gyllenstråle    

Socialchef 

______________________ 

Ska expedieras till 
Akten 
kommunstyrelsen 
fritidsnämnden 
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§ 61
Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 
träffpunktsverksamhet (FN 2019.062)

Beslut
Fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation och framtida 
lokalisering av träffpunktsverksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden, och avslår 
tidigare tjänsteskrivelse och yttrande från fritidsförvaltningen.
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Adam Westerberg, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jerri Bergströms (S) yrkande.
 
Anteckning
Rasmus Neideman (MP) deltar ej i beslutet.
 

Ärendebeskrivning
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet. Ärendet återremitterades för vidare 
utredning.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att fritidsnämnden ställer sig negativa till att flytta ansvaret för 
Träffpunktsverksamheten från Socialnämnden till Fritidsnämnden.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att 
flytta ansvar, organisation och framtida lokalisering av träffpunktsverksamhet från 
socialnämnden till fritidsnämnden, och avslår tidigare tjänsteskrivelse och yttrande från 
fritidsförvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergström (S) yrkande. 
Fritidsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

3 / 8
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Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande omröstningsproposition:
JA - Bifall till Lars Carlssons (C) yrkande.
NEJ - Bifall till Jerri Bergströms (S) yrkande.
 
Omröstningsresultat
JA - 6 ledamöter.
NEJ - 2 ledamöter.
AVSTÅR - 1 ledamot.
 
Yrkande om att fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att flytta ansvar, organisation 
och framtida lokalisering av träffpunktsverksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden, 
och avslår tidigare tjänsteskrivelse och yttrande från fritidsförvaltningen, har beslutats (se 
bifogad voteringslista § 61).

Beslutsunderlag
 §60 FN AU Yttrande gällande remiss av organisation och lokalisering av 

träffpunktsverksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-27, Yttrande gällande remiss av organisation och 

lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Yttrande, 2020-08-27, Remiss av Organisation och lokalisering av 

träffpunktsverksamhet
 Version 2, Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten
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Voteringslista § 61 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

 
 

      

       
  

 
  

  
  

 JA NEJ AVSTÅR      

Tommy Schiött (M) X   

Jerri Bergström (S)  X  

Margareta Svanström (M) X   

Jessica Cedervall (L) X   

Torbjörn Tronner (KD) X   

Adam Westerberg (S)  X  

Rasmus Neideman (MP)   X 

Susanna Kriström (SD) X   

Lars Carlsson (C) X   
Totalt 6 2 1 
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Tjänsteskrivelse

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

Ärendet i korthet
Den 19 november 2019 inkom en remiss från kommunledningskontoret angående 
organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet. Ärendet återremitterades för 
vidare utredning. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-27, Yttrande gällande remiss av organisation och 

lokalisering av träffpunktsverksamhet
2. Yttrande, 2020-08-27, Remiss av Organisation och lokalisering av 

träffpunktsverksamhet
3. Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
4. Bilaga 2, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunledningskontoret
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Yttrande

Remiss av organisation och lokalisering 
av träffpunktsverksamhet

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 ansvara för träffpunkterna och tillsammans 
med kulturförvaltningen kunna erbjuda olika aktiviteter, för en meningsfull fritid, för 
dem som besöker träffpunkterna. Fritidsförvaltningen ansvarar även för ett stort 
lokalbestånd i form av möteslokaler och matsalar i skolor som kan nyttjas i en 
eventuell framtida verksamhet för träffpunkternas målgrupper. 

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