
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

7. Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 
2020.158)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslå att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid flytt av 
verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett gott samarbete, 
dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som personal.

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns alltid minst 
en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av volontärer förnatt bedriva 
verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men eftersom det är frivilligt så kan dessa 
ibland utebli på grund av att de får förhinder. Om det fattas personal kan verksamheten ordna 
med ersättare. Tidigare kunde föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, 
men just nu tillåter verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Handlingar
 §94 SN AU Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94
Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 2020.158)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta remissvaret och 
föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid flytt av 
verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett gott samarbete, 
dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som personal.

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns alltid minst 
en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av volontärer förnatt bedriva 
verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men eftersom det är frivilligt så kan dessa 
ibland utebli på grund av att de får förhinder. Om det fattas personal kan verksamheten ordna 
med ersättare. Tidigare kunde föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, 
men just nu tillåter verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen enligt bilaga 2. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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Tjänsteskrivelse
Remissvar, motion (V) om personal på 
träffpunkten
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslå att kommunfullmäktige 
anser motionen besvarad. 

Ärendet i korthet
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid 
flytt av verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett 
gott samarbete, dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som 
personal. 

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns 
alltid minst en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av 
volontärer förnatt bedriva verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men 
eftersom det är frivilligt så kan dessa ibland utebli på grund av att de får förhinder. 
Om det fattas personal kan verksamheten ordna med ersättare. Tidigare kunde 
föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, men just nu tillåter 
verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
- Remiss

David Gyllenstråle Inger Jakobsson
Socialchef Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till 
Akten,
kommunfullmäktige
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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 

 
 
 
 
 

mailto:registrator.klk@vallentuna.se


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.

.!- Llh 2DLa
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