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Träffpunkt Sickla
2021.12.08

Motion för att öppna en ny mötesplats/träfflokal för personer med psykiska
funktionsvariationer i området kring Sickla köpkvarter.
Nacka bygger stad, en stad där det enligt den av Nacka kommun formulerade
visionen skapas områden där det är nära till allt. Platser där det framöver växer
upp nya bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser för
rekreation, idrott och kultur, eller som det framgår av kommunens Facebooksida,
här skapar vi en levande och hållbar stad för alla.
Från Vänsterpartiet menar vi att de vackra och fina orden må gälla för många men
absolut inte för alla. I den rapport som ingår i den redovisningen som
publicerades i början av 2021 från Personliga ombuden i Nacka/Värmdö fram går
med all tydlighet en mängd olika brister varav bostadsbristen och fattigdom lyfts
fram som särskilt allvarliga brister för människor med psykiska
funktionsvariationer.
Med fattigdom följer inte sällan social isolering, upplevt utanförskap och allmänt
sämre hälsa.
Vänsterpartiet menar att om alla vackra ord inte bara ska vara en dekorativ krydda
som formuleras på kommuns olika mediala forum så fodras olika aktiva insatser
för att alla ska kunna känna ett egenvärde. En sådan aktiv insats – av många – är
att öppna fler mötesplatser/träfflokaler för människors med psykiska
funktionsvariationer. Vi vet, efter kontakt med anhöriga och föreningar att det
finns behov av fler träfflokaler i kommunen där närheten till träfflokalen för
många är avgörande då avståndet kan utgöra ett hinder för att komma iväg. Idag
finns det i Nacka två träfflokaler, en i Fisksätra och en i Björknäs. Att ta sig från t
ex Älta till Björknäs med buss är inte helt enkelt och om man t ex har fobier av
olika slag så gör det inte resan lättare. Vänsterpartiet menar att genom att förlägga
en ny träfflokal i Sickla med närhet till Sickla köpkvarter skapas det bättre
förutsättningar för de som inte bara bor i Sickla utan även i Älta och
Kvarnholmen att kunna besöka en träfflokal. En sådan träfflokal blir till en
mötesplats för olika sociala aktiviteter, en ljusglimt i vardagen för andra och som
kan ge inspiration till andra former av möten vilket också kan ha en positiv
påverkan på den allmänna hälsan. Vi ser även det angeläget att skapa mötesplatser
för alla åldrar, kvinnor som män.
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Till det ska läggas alla nya bostäder som ska byggas och med det en stor
nyinflyttning av människor till Nacka vilket inte kommer att minska behovet av
nya träfflokaler.
Därför yrkar vi
att

Nacka kommun tillsammans med berörda klient- och anhörigorganisationer
samt personliga ombuden, m m planerar för att starta upp en ny träfflokal i
området kring Sickla köpkvarter

att

kommunen uppdrar till socialpsykiatrin inom VSS att driva verksamheten i
den nya träfflokalen med planerad start i jan 2023

att

kommunen i sin långtidsplanering för särskilda boenden även tar fram en
plan för fler träfflokaler, t ex i Älta och på Kvarnholmen
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