
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr KS 2020/01698-8.5.1 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten till att 
införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.  

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet 
och lämnar följande skriftliga reservation: 

"Detta är ytterligare en motion som bifallits av kommunfullmäktige men 
som inte genomförs. Vi saknar dessutom yttrande från Nämnden för 
personer med funktionsnedsättning. Det är en grupp som behöver ett ökat 
fokus och en mötesplats varför rapporten läggs till handlingarna men arbetet 
måste fortsätta för att hitta en lösning och en mötesplats för att möta 
gruppens behov. När vi läser Äldrenämndens protokoll finns flera kloka 
synpunkter i en reservation. Yttrandet och rapporten visar på att man inte ser 
denna grupps behov av en mötesplats." 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M) 
har i en motion till kommunfullmäktige den 9 maj 2019 föreslagit att 
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mötesplats 
för äldre personer med funktionsnedsättning. Såväl nämnden för personer 
med funktionsnedsättning som äldrenämnden beslutade i augusti 2019 att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna 
att samordna mötesplatser inom äldrenämnden och nämnden för personer 
med funktionsnedsättning och tillgodose målgruppernas behov på ett så 
ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 
motionen den 15 oktober 2020.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av motionen utrett 
möjligheten att införa mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning, vilket har dokumenterats i en rapport som bifogas 
detta ärende. I utredningen tolkas motionen som att motionärerna vill skapa 
en mötesplats för en målgrupp för personer 65 år och äldre och som tidigare 
har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning. 
Eftersom motionen är ställd till äldrenämnden, är vård- och 
omsorgsförvaltningens tolkning att äldrenämnden skulle vidga någon/några 
av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, fram till 
sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  

Befintliga mötesplatser inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 
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Idag finns följande sysselsättningsverksamheter inom nämnden för personer 
med funktionsnedsättning:  

Mötesplats/träffpunkt är öppna verksamheter för personer upp till 67 år med 
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheterna riktar 
sig till personer som behöver en plats att gå till för att träffa andra och för att 
bryta eller förhindra isolering. Det finns tre mötesplatser/träffpunkter i 
Västerås inkl. Skultuna och som erbjuder social samvaro och olika 
aktiviteter. 

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och som 
sträcker sig till 67 års ålder. Målgruppen är personer med en 
utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 
har en betydande- och bestående hjärnskada, vilket gör att personen inte kan 
yrkesarbeta.  

Sysselsättning är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för personer upp 
till 65 år med psykisk funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som 
saknar arbete eller inte studerar. 

Befintliga mötesplatser inom äldrenämnden 

Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller 
integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem 
fristående mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i den aktuella 
stadsdelen, men välkomnar alla besökare. Av de tio integrerade 
mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/kommundels/landsbygds 
överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade mötesplatser vänder sig 
främst till de boende. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med exempelvis 
hörselslingor och handikapptoaletter. Målgrupp är personer 65 år och äldre, 
och det krävs inget biståndsbeslut för att delta.  

I regel finns en personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar 
för fler verksamheter). Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer 
mötesplatsen så att den kan hålla öppet under exempelvis helger. 
Gemensamt för mötesplatserna, och då främst de fristående, är att de 
förutsätter att besökarna klarar det allra mesta själva. Personer som behöver 
stöd och hjälp vid sitt besök på en mötesplats behöver ha med sig personal 
för sitt individuella hjälpbehov.  

Utredningens slutsatser 

Den samlade bedömningen av utredningen är att det genom en samordning 
av mötesplatser är svårt att tillgodose behoven för målgrupperna inom 
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vid en 
eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper 
förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en 
mötesplats har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars 
krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktions-
hinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget. En ökning av antalet 
besökare med funktionsnedsättning kan innebära behov av större lokaler 
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alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken mötesplats det 
är. Inte heller detta ryms inom befintlig budget.  

Utredningsrapporten avrapporterades till äldrenämnden den 28 april 2020 
och till nämnden för personer med funktionsnedsättning den 27 maj 2020. 
Båda nämnderna beslutade att lägga rapporten till handlingarna och avsluta 
ärendet.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.  

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) yrkar att rapporten läggs till handlingarna.  

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Elisabeth Unells 
(M) yrkande att rapporten ska läggas till handlingarna och dels 
stadsledningskontorets förslag att rapporten ska läggas till handlingarna och 
uppdraget avslutas. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de 
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner 
beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt stadsledningskontorets förslag.  
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Hannah Lidström 
Epost: hannah.lidstrom@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (3) 

Datum 

2021-03-10 
Diarienr 

KS 2020/01698 
  

 

Kopia till 

Äldrenämnden 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Uppdrag - Utreda möjligheten till att införa 
mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.  

 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M) 
har i en motion till kommunfullmäktige den 9 maj 2019 föreslagit att 
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mötesplats 
för äldre personer med funktionsnedsättning. Såväl nämnden för personer 
med funktionsnedsättning som äldrenämnden beslutade i augusti 2019 att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna 
att samordna mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas 
behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen den 15 oktober 2020.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av motionen utrett 
möjligheten att införa mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning, vilket har dokumenterats i en rapport som bifogas 
detta ärende. I utredningen tolkas motionen som att motionärerna vill skapa 
en mötesplats för en målgrupp för personer 65 år och äldre och som tidigare 
har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning. 
Eftersom motionen är ställd till äldrenämnden, är Vård- och 
omsorgsförvaltningens tolkning att äldrenämnden skulle vidga någon/några 
av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, fram till 
sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  

 

Befintliga mötesplatser inom nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Idag finns följande sysselsättningsverksamheter inom nämnden för personer 
med funktionsnedsättning:  

 Mötesplats/träffpunkt är öppna verksamheter för personer upp till 67 
år med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. 
Verksamheterna riktar sig till personer som behöver en plats att gå 
till för att träffa andra och för att bryta eller förhindra isolering. Det 
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finns tre mötesplatser/träffpunkter i Västerås inkl. Skultuna och som 
erbjuder social samvaro och olika aktiviteter. 

 Daglig verksamhet är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och 
som sträcker sig till 67 års ålder. Målgruppen är personer med en 
utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar eller har en betydande- och bestående 
hjärnskada, vilket gör att personen inte kan yrkesarbeta.  

 Sysselsättning är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för 
personer upp till 65 år med psykisk funktionsnedsättning i 
yrkesverksam ålder och som saknar arbete eller inte studerar. 

 

Befintliga mötesplatser inom äldrenämnden 

Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller 
integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem 
fristående mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i den aktuella 
stadsdelen, men välkomnar alla besökare. Av de tio integrerade 
mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/kommundels/landsbygds 
överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade mötesplatser vänder sig 
främst till de boende. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med exempelvis 
hörselslingor och handikapptoaletter. Målgrupp är personer 65 år och äldre, 
och det krävs inget biståndsbeslut för att delta.  

I regel finns en personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar 
för fler verksamheter). Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer 
mötesplatsen så att den kan hålla öppet under exempelvis helger. 
Gemensamt för mötesplatserna, och då främst de fristående, är att de 
förutsätter att besökarna klarar det allra mesta själva. Personer som behöver 
stöd och hjälp vid sitt besök på en mötesplats behöver ha med sig personal 
för sitt individuella hjälpbehov.  

 

Utredningens slutsatser 

Den samlade bedömningen av utredningen är att det genom en samordning 
av mötesplatser är svårt att tillgodose behoven för målgrupperna inom 
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vid en 
eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper 
förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en 
mötesplats har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars 
krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktions-
hinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget. En ökning av antalet 
besökare med funktionsnedsättning kan innebära behov av större lokaler 
alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken mötesplats det 
är. Inte heller detta ryms inom befintlig budget.  

Utredningsrapporten avrapporterades till äldrenämnden den 28 april 2020 
och till nämnden för personer med funktionsnedsättning den 27 maj 2020. 
Båda nämnderna beslutade att lägga rapporten till handlingarna och avsluta 
ärendet.  
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Beslutsmotivering 

Uppdraget är slutfört. Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett möjligheten 
till att införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning och 
såväl äldrenämnden som nämnden för personer med funktionsnedsättning 
har beslutat att lägga rapporten till handlingarna.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Ej relevant för detta ärende.  

Hållbar utveckling 

Ej relevant för detta ärende.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 136 Dnr AN 2019/00971-8.5.3 

Uppdrag - Samordna mötesplats inom nämnden för personer 
med funktionsnedsättning och äldrenämnden 

Beslut 

1. Äldrenämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

2. Äldrenämnden beslutar att avsluta ärendet.  

Reservation 

Anna Nordin (M) anmäler skriftlig reservation: 

"I förvaltningens utredning och bedömning står bland annat formulerat att 

”Alltför många besökare från ÄN respektive NF målgrupp på en och samma 

mötesplats uppfattas inte blir tillfyllest för någon målgrupp”. Det står också 

under avsnitt Konsekvenser för kund att ”det inte bedöms framgångsrikt för 

en mötesplats i staden att nischa sig mot fler målgrupper. Det bedöms kunna 

få återverkningar på frekvensen av ÄN:s traditionella besökare”. Det här är 

uttryck som kan uppfattas som diskriminerande mot personer med 

funktionsnedsättning och är inte ett hållbart skäl utifrån Västerås Stads 

värdegrund till att inte kunna samordna en mötesplats. Rapporten måste 

korrigeras eller omformuleras. 

Flera förslag från de fristående verksamheterna framkommer i rapporten där 

det finns möjliga öppningar att hitta en lösning för att kunna ordna en 

mötesplats som även omfattar personer med funktionsnedsättning. Rondellen 

på Malmaberg har tex öppet två dagar i veckan, vilket ger utrymmer för att 

utöka öppettiderna. Dessa förslag bör utredas vidare i samråd med NF. Det 

är av vikt att även behov hos äldre med funktionsnedsättning tillgodoses och 

att gruppen inte prioriteras bort."  

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till uppdraget är en motion från moderaterna, där man ville 

utreda möjligheterna att införa mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. Äldrenämnden (ÄN) yttrade sig över motionen vid 

sammanträdet den 27 augusti 2019. Utöver yttrandet beslutade nämnden att 

uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) att se över möjligheterna 

att samordna mötesplatser inom äldrenämnden (ÄN) och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning (NF) och tillgodose målgruppernas 

behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Samtal har förts mellan berörda parter Kultur-idrott och fritidsförvaltningen 

(KIFF) och Vård och omsorgsförvaltningen för att finna en lösning för 

befintlig mötesplatsverksamhet, men ändå möta målgrupper från NF.  

 

Vid en eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas 

målgrupper förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt 

besök på en mötesplats, har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. 
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Annars krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom 

funktionshinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget.  

Skulle det bli många besökare från NF:s målgrupp, kan det innebära behov 

av större lokaler alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på 

vilken mötesplats det är. Detta ryms då inte i befintlig budget. 

Förvaltningens samlade bedömning är att föreliggande rapport påvisar att en 

samordning av mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas 

behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt inte är optimal av flera skäl 

som framgår av rapporten.  

Yrkanden 

Anna Nordin (M) yrkar på återremiss att: 

1. skrivelsen omformuleras då vissa delar kan uppfattas som 

diskriminerande. 

2. förvaltningen jobbar vidare med de förslag som kommit in att ordna en 

mötesplats som omfattar personer med funktionsnedsättning. 

 

Jonas Cronert (S) yrkar att ärendet avgörs idag och med tillägg att formulera 

om förslag till beslut till "att lägga rapporten till handlingarna" och med 

Annas tillägg att skrivelsen omformuleras då vissa delar kan uppfattas som 

diskriminerande. 

  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två yrkande dels återremiss från Anna 

Nordin (M) och dels att ärendet avgörs idag från Jonas Cronert (S). 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Äldrenämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid 

den genomförs. 

Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med Jonas Cronerts 

förslag.  
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§ 106 Dnr NF 2020/00052-8.5.3 

Samordna mötesplats inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättning och äldrenämnden 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning lägger rapporten till 

handlingarna.    

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till uppdraget är en motion från moderaterna, där man ville 

utreda möjligheterna att införa mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. Äldrenämnden (ÄN) yttrade sig över motionen vid 

sammanträdet den 27 augusti 2019. Utöver yttrandet beslutade nämnden att 

uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) att se över möjligheterna 

att samordna mötesplatser inom äldrenämnden (ÄN) och nämnden för 

personer med funktionsnedsättning (NF) och tillgodose målgruppernas 

behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Samtal har förts mellan berörda parter Kultur, - idrott och 

fritidsförvaltningen (KIFF) och Vård och omsorgsförvaltningen för att finna 

en lösning för befintlig mötesplatsverksamhet, men ändå möta målgrupper 

från NF.  

Vid en eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas 

målgrupper förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt 

besök på en mötesplats, har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. 

Annars krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom 

funktionshinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget.  

Skulle det bli många besökare från NF:s målgrupp, kan det innebära behov 

av större lokaler alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på 

vilken mötesplats det är. Detta ryms då inte i befintlig budget. 

Förvaltningens samlade bedömning är att föreliggande rapport påvisar att en 

samordning av mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas 

behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt inte är optimal av flera skäl 

som framgår av rapporten.   

Yrkanden 

Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Proposition 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar 

enligt det     
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1. Ärendebeskrivning 
Bakgrunden till detta uppdrag är en motion från moderaterna, där man 

konstaterade att äldrenämnden har flera mötesplatser, men ingen för äldre 

personer med funktionsnedsättning. Motionärerna menade att ÄN:s mötesplatser 

saknar personal med kunskap och kompetens för personer med 

funktionsnedsättning och som fram till sin 65 års dag har haft möjlighet att delta i 

ex. NF:s dagliga verksamhet. Äldrenämnden fick i motionen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsätting.  

 

Äldrenämnden yttrade sig över motionen vid sammanträdet den 27 augusti 2019. 

Utöver yttrandet beslutade nämnden att uppdra till vård- och 

omsorgsförvaltningen (VOF) att se över möjligheterna att samordna mötesplatser 

inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas behov på ett så ändamålsenligt sätt 

som möjligt. 

 

2. Äldrenämndens mötesplatser  
Mötesplatser är öppna verksamheter innebärande att det inte krävs ett 

biståndsbeslut för att delta. Målgrupp är personer 65 år och äldre.   

 

Det finns i regel en (1) personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar 

för fler verksamheter).   Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer 

mötesplatsen så att den kan hålla öppet under ex. helg. Det krävs i 

uppdragen/upphandlingarna att personalen har tillräcklig kompetens för 

målgruppen, t.ex. om det naturliga åldrandet, funktionsnedsättningar, 

demenssjukdomar- och personlig lämplighet. Gemensamt för mötesplatserna, och 

då främst de fristående, är att de förutsätter att besökarna klarar det allra mesta 

själva, ex. att gå på toaletten. Personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök 

på en mötesplats behöver ha med sig personal för sitt individuella hjälpbehov.  

  

Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller 

integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem fristående 

mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i stadsdelen, men välkomnar alla 

besökare. Av de 10 integrerade mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/ 

kommundels/ landsbygds överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade 

mötesplatser vänder sig främst till de boende. Besökare utifrån välkomnas, men 

är inte den primära målgruppen. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med ex. 

hörselslingor och handikapptoaletter.   
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2.1.1. BUDGET  

Äldrenämnden betalar under 2020 ca 23,5 mnkr totalt för alla mötesplatser inkl. 

drift och lokalkostnader.  

 

3. Beskrivning av sysselsättningsverksamheter 
dagtid inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättning  

MÖTESPLATS/TRÄFFPUNKT (olika benämningar för samma typ av verksamhet) är 
öppna verksamheter för personer upp till 67 år med psykiska eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. Verksamheterna riktar sig till personer som behöver en 
plats att gå till för att träffa andra och för att bryta eller förhindra isolering. Det 
finns tre  mötesplatser/träffpunkter i Västerås inkl. Skultuna och som erbjuder 
social samvaro och olika aktiviteter.  
 
Rondellen är en fritidsgård för personer med intellektuell funktiosnnedsättning, 
autism eller förvärvad hjärnskada. De erbjuder många olika aktivivteter utifrån 
vad besökarna önskar och är intresserade av. Rondellen är öppen två kvällar i 
veckan. 
 
Café Pilen är en mötesplats med öppen verksamhet för personer med 
neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar inom autismspektrat. Café Pilen är 
öppen en kväll i veckan.  
 
Möteplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar finns på tre 
platser i Västerås och en i Skultuna. Sammantaget finns ett öppethållande 
samtliga vardagar i veckan.  Dessa mötesplatser finns på Bäckby, i city, Adelsö  
samt i skultuna.  
 
Deltagare inom sysselsättning och mötesplats gäller för pesoner upp till 67 år. 

Därefter hjälper verksamheten till genom att ge stöd för att gå över till mötesplats 

för äldre.  

 
DAGLIG VERKSAMHET är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och som 
sträcker sig till 67 års ålder. Kriteriet för att bli beviljad daglig verksamhet är att 
personen är i arbetsför ålder, ingår i personkrets 1 eller 2, samt inte studerar eller 
står till arbetsmarknadens förfogande. Målgruppen är personer med en 
utvecklingsstörning, autism, neuropsykatriska funktionshinder eller har en 
betydande- och bestående hjärnskada, vilket gör att personen inte kan 
yrkesarbeta.  
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SYSSELSÄTTNING är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för personer upp 
t.o.m. 65 år med psykisk funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som 
saknar arbete eller inte studerar.  

4. Samordna mötesplatser 
Som framgår i stycket ”Äldrenämndens mötesplatser” har äldrenämnden såväl 

fristående mötesplatser som integrerade. Vid en eventuell samordning av 

mötesplatser med visst ändrat uppdrag för att vidga mot NF målgrupp, bedöms de 

fristående vara mest lämpliga.  

De fem fristående mötesplatserna är: 

 Bäckby 

 Råby 

 Rönnby 

 Malmaberg 

 Skiljebo 

 

Kultur- idrotts och fritidsförvaltningen (KIFF) driver tre fristående mötesplatser på 
uppdrag av äldrenämnden: Bäckby, Råby och Rönnby.  Vård- och 
omsorgsförvaltningen (VOF) driver Malmabergs mötesplats.  
 
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo driver mötesplatsen på Skiljebo, som är 
upphandlad enligt LOU. Mötesplatsen på Skiljebo undantas från en eventuellt 
förändrad inriktning av det skälet att den är upphandlad och därmed inte blir 
föremål för överläggningar om ändrad inriktning.   
 

Nämndens uppdrag till förvaltningen att se över möjligheterna att samordna 

mötesplatser inom ÄN och NF, har gjorts med utgångspunkten att en samordning 

görs inom befintliga budgetramar och på en eller flera fristående mötesplatser.  

 

Sammanfattning utifrån  på mötesplatserna Bäckby- Rönnby- Malmaberg- 

Rondellen 

Förvaltningen har fört samtal med utförarna Kultur- Idrotts och 

Fritidsförvaltningen (KIFF) samt Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) om 

möjligheter att samordna mötesplatser och som kan fungera för befintlig 

mötesplatsverksamhet, men ändå möta målgrupper från NF.  

 

En lösning som utförarna på Bäckby/Rönnby och Malmaberg menar är att man 

marknadsför sig inom sitt geografiska närområde genom spridning av program. 

Att några av ÄN:s mötesplatser marknadsför sig i sin geografiska närhet bedöms 



 

 

VÄSTERÅS STAD  

 
  

 6 

kunna vara en mellanväg mellan att bibehålla ÄN:s traditionella målgrupp och 

öppna för NF:s målgrupp, men på ett avvägt sätt.  

 

Utifrån den uppskattade verksamhet som idag bedrivs på ÄN:s mötesplatser, 

bedöms det inte vara framgångsrikt för dem att uttalat nischa sig mot fler 

målgrupper än ÄN:s traditionella besökare. Det bedöms kunna få återverkningar 

på besöksfrekvensen.   

 

KIFF menar att en  fungerande lösning som denna bygger på en ömsesidig vilja 

mellan medarbetarna i verksamheterna. Viktigt är att spelreglerna i verksamheten 

är tydliga från början, dvs vad besökaren kan förvänta sig och vad mötesplatsen 

kan erbjuda, samt att det finns en långsiktighet i uppdraget.  

 

Vidare menar KIFF att Råby mötesplats bör undantas från en förändrad inriktning, 

eftersom den redan idag har många besökare med sammansatta behov och är 

begränsad såväl resursmässigt som lokalmässigt.  

 

Rondellens fritidsgård berättar att de tar emot besökare från 15 års ålder och utan 

övre åldersgräns  inom NF:s målgrupp. Verksamheten är öppen två kvällar i 

veckan och besöksantalet är stort. Utfirån lokalernas utformning och storlek har 

de svårt att ta emot ytterligare fler besökare t ex personer från ÄN:s målgrupp.  

 

Istället för ett samarbete föreslår Rondellen att någon ÄN mötesplats har öppet 

en dag i veckan (för både ÄN och NF), vilket innebär att erfarenhet och kunskap 

samlas inom  en mötesplats. Rondellen föreslår Bäckby mötesplats då det i 

området finns en närhet till flera bostäder med särskild service för målgruppen 

och området är känt genom Rondellen. Vid möten i de olika verksamheterna 

framkommer det att det redan idag förekommer att besökare från NF:s målgrupp 

deltar i aktivteter på mötesplatserna.  

 

4.1.1. BESÖKSSTATISTIK 

Besöksstatistik från Bäckby, Rönnby och Malmaberg visar att de är välbesökta 

mötesplatser såväl förmiddagar som eftermiddagar. Lägsta besöksantalen ligger 

generellt kring ca 25-30 personer på förmiddagar och ca 20- 85 på eftermiddagar 

under vardagar. Malmaberg, som också har aktiva föreningar i lokalen, kan med 

stöd av frivilliga ha mer frekvent öppet under helger och med besöksantal på 

mellan ca 60 personer till 110.   

Rondellen är öppen på kvällar på tisdagar och torsdagar med besöksantal på 

mellan 30-50 personer (tisdagar) och 120 personer (torsdagar). 
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5. Konsekvenser 

5.1. Kund 

Med befintliga resurser och utifrån den uppskattade verksamhet som idag bedrivs 

på ÄN:s mötesplatser, bedöms det inte vara framgångsrikt för en mötesplats i 

staden att nischa sig mot fler målgrupper. Det bedöms kunna få återverkningar på 

frekvensen av ÄN:s traditionella besökare.  

 

Skulle besöksantalet bli stort från båda målgrupperna, finns en risk i att båda 

målgrupperna inte känner sig bekväma i sammanhanget och kan göra att 

besökarna lokalmässigt vill dela upp sig. 

5.2. Kvalité 

En förändring till att mötesplatserna vänder sig till en bredare målgrupp medför 

att fler invånare erbjuds att delta i ett socialt sammanhang. Det kan innebära en 

förhöjd livskvalité,  mindre upplevelse ensamhet och bryta isolering. 

Förebyggande verksamhet har visat sig ge ökat välbefinnadne, förbättrad psykisk 

hälsa, skjuta upp starten för bistånd avseende hjälp i hemmet, samt praktisk hjälp 

i form av hemtjänst/boendestöd.  

5.3. Medarbetare 

Om besöksantalet inte ökar kraftigt och att samarbete utvecklas mellan 

medarbetarna på en mötesplats och berörda NF verksamheter (dvs från 

verksamheter där personer ur NF målgrupp kommer ifrån),  kan en inriktning i ett 

geografisk område innebära ett positivt kollegialt utbyte, där kunskap och 

erfarenheter tas tillvara samt ger samverkan medarbetarna emellan.  

 

Skulle däremot mötesplatsens medarbetare inte få stöttning från NF:s 

verksamheter, kan en följd bli att mötesplatsernas medarbetare får ökad 

arbetsbelastning, inte har tillräcklig kompetens att möta målgrupper från NF och 

inte heller hinner med att möta någon besökare på ett tillfredsställande sätt.  

 

Skulle många besökare från NF:s målgrupp komma till Bäckby, Rönnby eller 

Malmabergs mötesplats, behöver medarbetarna kompetensutveckling för att 

möta en ny målgrupp, samt att det krävs stärkt bemanning. 

5.4. Ekonomi 

Med dagens bemanning på mötesplatserna måste besökarna vara ”självgående”. 

Om de inte är det (exempelvis behöver stöd med att göra ett toalettbesök) måste 
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andra insatser finnas som kan möta de personernas behov under besöket på 

mötesplatsen, exempelvis hemtjänst eller medföljande personal från ett boende.   

 

Skulle inriktningen däremot innebära många nya besökare från NF:s målgrupp och 

med sammansatta behov och där personal från NF:s verskamhet inte är med, 

innebär det konsekvenser på ökade personella resurser, ökad  

kompetensutveckling och därmed ökade kostnader. Idag finns inte budget för att 

ta in timanställda vid sjukdom och skulle en ändrad inriktning komma att öka 

antalet besökare med större behov, går det inte att lägga ut ett sådant ansvar på 

frivilliga. Vissa av mötesplatserna finns i utsatta områden innebärande att det 

finns en risk i att dessa personer kan dras med eller "utnyttjas" om det inte finns  

personella resurser och som känner till de människor som rör sig runt "ytorna" 

och inte enbart inne i mötesplatsens lokal.  

 

5.4.1. LOKALER OCH EKONOMI 

Skulle det bli många besökare från NF:s målgrupp, kan det innebära behov av 

större lokaler alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken 

mötesplats det är. Äldrenämndens fristående mötesplatser är välbesökta och kan 

vara ett skäl till att se över alternativ lokalanvändning inom stadens befintliga 

bestånd. Inom Stadens nämnder och förvaltningar finns många lokaler som 

möjligen står oanvända under del av dag och som i ett helhetsperspektiv skulle 

kunna nyttjas än mer optimal även för fler målgrupper än enbart dem som 

specifika nämnder eller förvaltningar arbetar för.  

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning driver idag 

mötesplatser/träffpunkter för deras målgrupper med öppettider del av dagar per 

vecka. En möjlig väg mot den bakgrunden är om någon av de verksamheterna kan 

utökas för att nyttja befintliga lokaler och som också är anpassade för 

målgruppen.  Oavsett i vilken lokal en sådan mötesplats skulle vara, förutsätter 

det bemanning och kompetens och därmed behov av ekonomiska resurser, som 

av allt att döma idag inte ryms inom befintlig budgetram. 

 

6. Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens tolkning av motionen är att motionärerna vill skapa en mötesplats 

för en målgrupp för äldre funktionsnedsatta personer 65 år och äldre och som 

tidigare har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning.  
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Eftersom motionen är ställd till ÄN, är förvaltningens tolkning att ÄN skulle vidga 

någon/några av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, 

fram till sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört NF.  

 

Vid en eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper 

förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en 

mötesplats, har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars krävs 

mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet, 

vilket inte finns i befintlig budget.  

 

Skulle det bli många besökare från NF:s målgrupp, kan det innebära behov av 

större lokaler alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken 

mötesplats det är. Detta ryms då inte i befintlig budget. Alltför många besökare 

från ÄN respektive NF målgrupp på en och samma mötesplats uppfattas inte bli 

tillfyllest för någon målgrupp.  

 

Förvaltningens samlade bedömning är att utredningen påvisar att en samordning 

av mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas behov på ett så 

ändamålsenligt sätt som möjligt inte är optimal av de skäl som ovan angivits. 

Därför menar förvaltningen att detta utredningsuppdrag bör avslutas. 

 

Om politiken önskar gå vidare i frågan kan en väg vara att befintliga 

mötesplatser/träffpunkter eller andra lokaler inom NF möjligen kan utvidgas för 

att möta målgruppernas behov. Det förutsätter resurser. En annan väg kan vara 

att det inom stadens nämnder och förvaltningar kan finns lokaler som står 

oanvända del av dag och som möjligen kan användas än mer effektivt. Även det 

förutsätter resurser.   
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