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Socialnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: SOCN 2021/470

Motion - Träffpunkt i Sickla
Motion den 13 december 2021 av Lisa Rasmussen m.fl. (V)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen. Behov av nya träffpunkter
bedöms årligen och i dagsläget finns inte behov eller kundunderlag till en ny
träffpunkt.
Motionen är med detta färdigbehandlad.

Sammanfattning av ärendet
Förslagen i motionen är att Nacka kommun tillsammans med berörda klient- och
anhörigorganisationer samt personliga ombuden planerar för att starta upp en ny
träfflokal i området kring Sickla köpkvarter. Förslag är att kommunen uppdrar till
socialpsykiatrin inom välfärd samhällsservice (VSS) att driva verksamheten i den
nya träfflokalen med planerad start i jan 2023. Motionen innefattar även förslag
om att kommunen i sin långtidsplanering för särskilda boenden även tar fram en
plan för fler träfflokaler.
Nacka kommun har två träfflokaler som har kapacitet till att ta emot fler
deltagare. Öppnandet av en tredje träfflokal kan minska deltagarantal på befintliga
träfflokaler och träfflokalerna förlorar därmed sitt syfte som mötesplats.
Förslaget är utifrån detta att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen.
Behov av nya träffpunkter bedöms årligen och i dagsläget finns inte behov eller
kundunderlag till en ny träffpunkt.

Förslagen i motionen
Förslag i motionen är


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

Enhetens utredning och bedömning
Träfflokal är en öppen verksamhet för personer med psykisk
funktionsnedsättning och erbjuds som ett komplement till biståndsbedömda
insatser. Syftet med träfflokaler i Nacka kommun är att öka gemenskap och
befintliga träfflokaler erbjuder aktiviteter som är anpassade efter deltagarnas
önskemål. Nacka kommun har två träfflokaler för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Dessa är belägna i Fisksätra samt i Björknäs. Träfflokalerna
drivs av VSS socialpsykiatri på uppdrag av socialnämnden.
Den befintliga anordnaren beskriver att de har kapacitet för att ta emot fler
deltagare. De beskriver även att det förekommer en stor geografisk bredd bland
nuvarande deltagare. Det finns en risk att deltagarantalet på de befintliga
mötesplatserna minskar vid öppnandet av en tredje träfflokal utifrån att deltagare
skulle fördelas mellan fler träfflokaler. Det skulle innebära ett mindre antal
besökare på varje träfflokal och att träfflokalerna då förlorar sin roll som
mötesplats. Utifrån detta saknas det i dagsläget behov av att planera för en
ytterligare träfflokal.
Personer med psykisk funktionsnedsättning är en bred målgrupp och har olika
behov samt önskemål. Omsorgsenheten bedömer behovet av en träffpunkt
årligen i samband med framtagandet av boendeprognosen.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Motion från Vänsterpartiet ”Träffpunkt Sickla”

Helena Lindenius
Enhetschef
Omsorgsenheten

Magda Tallvid
Kvalitetsutvecklare
Omsorgsenheten
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