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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-03-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten (KS 2020.037)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande.
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag om att bemanningen med avlönad personal på 
träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens öppethållande inte beror av volontär 
bemanning. Värdet av volontärer som ett mervärde i verksamheten betonas av motionären.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden såväl som Fritidsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har i sitt yttrande även 
tydliggjort ambitioner kopplat till verksamhetsutveckling.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S), att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Nicklas Steorns (MP) 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §44  Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
 Svar på motion (V) om personal på träffpunkten
 Motion (V) om personal Träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten (KS 2020.037)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag om att bemanningen med avlönad personal på 
träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens öppethållande inte beror av volontär 
bemanning. Värdet av volontärer som ett mervärde i verksamheten betonas av motionären.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden såväl som Fritidsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har i sitt yttrande även 
tydliggjort ambitioner kopplat till verksamhetsutveckling.

Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer 
proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott avslår detsamma.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om personal på träffpunkten
 Motion (V) om personal Träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (V) om personal på 
Träffpunkten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag om att bemanningen med avlönad 
personal på träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens öppethållande inte 
beror av volontär bemanning. Värdet av volontärer som ett mervärde i verksamheten 
betonas av motionären.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden såväl som Fritidsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har i sitt yttrande 
även tydliggjort ambitioner kopplat till verksamhetsutveckling.

Bakgrund
Från och med den 1 januari 2021 tog fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten, 
i enlighet med beslut i fullmäktige. Verksamheten har tidigare varit inordnad under 
Socialnämnden. I samband med förändringen har Fritidsnämnden aviserat att man 
avser stärka verksamheten kopplat till Träffpunkten.

Av socialnämndens svar framgår att det alltid funnits minst en person på plats, oftast 
två. Vidare framgår att volontärer är ett viktigt tillskott, men kan utebli vid förhinder 
– då deltagande är frivilligt. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Fritidsnämnden
Socialnämnden



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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96
Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten (FN 
2020.042)
Beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.
 
Reservationer
Gustav Elfström och Adam Westerberg, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gustav Elfström (S) yrkande.
 
Rasmus Neideman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gustav Elfström (S) 
yrkande.

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.

Från och med den 1 januari 2021 tar fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten och 
därmed genomförs flera verksamhetsinstatser som syftar till att stärka verksamheten kopplat 
till Träffpunkten.

Den 22 oktober 2020 beslutade fritidsnämnden (§77) att återremittera ärendet då 
kommunfullmäktige vid tillfället för fritidsnämndens sammanträde precis hade beslutat att 
flytta uppdraget att bedriva verksamhet kopplat till Träffpunkten från socialnämnden till 
fritidsnämnden och förslag till beslut var därmed inaktuellt.

Förslag till yttrandet finns i bilagan ” Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten”.

Yrkanden
Gustav Elfström (S), yrkar att fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

22 / 31



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), föreslår att Gustav Elfström (S) yrkande ställs mot hans 
eget yrkande. Beslutsgången godkänns av fritidsnämnden.
 
Ordförande, Lars Carlsson (C), ställer Gustav Elfström (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att fritidsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §88 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-13, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
 §77 FN Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Tjänsteskrivelse, 200921, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88
Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten (FN 
2020.042)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.

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.

Från och med den 1 januari 2021 tar fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten och 
därmed genomförs flera verksamhetsinstatser som syftar till att stärka verksamheten kopplat 
till Träffpunkten.

Den 22 oktober 2020 beslutade fritidsnämnden (§77) att återremittera ärendet då 
kommunfullmäktige vid tillfället för fritidsnämndens sammanträde precis hade beslutat att 
flytta uppdraget att bedriva verksamhet kopplat till Träffpunkten från socialnämnden till 
fritidsnämnden och förslag till beslut var därmed inaktuellt.

Förslag till yttrandet finns i bilagan ” Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 
träffpunkten”.

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, 2020-11-13, Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på 

träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
 §77 FN Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-11-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Fritidsnämndens yttrande, motion (V) 
om personal på träffpunkten  

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
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.

Från och med den 1 januari 2021 tar fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten 
och därmed genomförs flera verksamhetsinstatser som syftar till att stärka 
verksamheten kopplat till Träffpunkten.

Den 22 oktober 2020 beslutade fritidsnämnden (§77) att återremittera ärendet då 
kommunfullmäktige vid tillfället för fritidsnämndens sammanträde precis hade 
beslutat att flytta uppdraget att bedriva verksamhet kopplat till Träffpunkten från 
socialnämnden till fritidsnämnden och förslag till beslut var därmed inaktuellt. 

Förslag till yttrandet finns i bilagan ” Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om 
personal på träffpunkten”.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen, Mir Grebäck Von Melen
förvaltningschef Utvecklingsledare
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Fritidsnämndens yttrande, motion (V) 
om personal på träffpunkten 

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.

Från och med den 1 januari 2021 tar fritidsnämnden över ansvaret för verksamheten 
och även befintlig personal. Enhetschef för Ung Fritid kommer även blir enhetschef 
för den enhet som ansvarar för verksamheten på Träffpunkten samt verksamhet 
därtill kopplad. 

Vidare tillsätts ytterligare en funktion som samordnare för både verksamheten 
kopplad till Träffpunkten samt fungerar som kontaktperson inom 
verksamhetsområdet kopplat till både fritidsnämnden och kulturnämndens 
verksamheter. Samordnaren kommer också arbeta med Klubb Cosmos. 

Vid årsskiftet inleder fritidsnämnden dialog med de föreningar som är eller vill vara 
aktiva i verksamheten kopplad till Träffpunkten för utveckling av verksamheterna. 

I och med ovan nämnda insatser föreslår fritidsnämndens att kommunstyrelsen 
beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Petri Peltonen, 
N/A
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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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(v)



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämnden 2020-10-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77
Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten (FN 
2020.042)

Beslut
Fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
 
Motivering till återremiss
Ärendet återremitteras eftersom att kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober att flytta 
uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, från socialnämnden till fritidsnämnden. Detta innebär att fritidsnämnden 
ansvarar för träffpunktsverksamheterna och kan därför yttra sig i motionen. Förvaltningen ska 
därmed återkomma med ett yttrande på motionen.

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 från 
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 att fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §74 FN AU Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 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 antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

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 
från 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

 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123
Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 2020.158)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslå att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V reserverar sig mot 
beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) 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 arbetsutskottets förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen enligt bilaga 3. 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §94 SN AU Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten



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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03

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



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-21

DNR SN 2020.158 
FANNY ROSLING SID 1/1
STABSCCHEF 
  
FANNY.ROSLING@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

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

Çnuu^
(v)



 
 
 
 
  
 
 
 
Vallentuna 2020 11 17 
  
Socialnämndens arbetsutskott  
 
Ärende 7 gällande bemanning av Träffpunkter. 
 
Socialdemokraterna yrkar bifall vänsterpartiets motion om att bemanna Träffpunkter med fast 
personal i tillräcklig mängd. Att volontärer ska ses som en möjlighet till extra guldkantad 
versksamhet samt vara ett sätt att aktivera volontärer då volontärskap är ett förebyggande arbete i 
sig för folkhälsan.  
 
  
 
För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 17 
 
Ing-Marie Elfström  
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