Socialnämndens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-04-06

§ 37
Uppdrag från socialnämnden gällande Lyckträffens verksamhet
SN-2017/45
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden
att Lyckträffens verksamhet ska drivas utifrån beskrivning i ”Uppdrag till Lyckträffen”
Ärende
Tjänsteskrivelse, 2017-03-24 och Uppdrag för Lyckträffen har varit utsända.

Sida 1 av 3

Handläggare
Carina Eriksson
Områdeschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-03-24

Diarienummer
SN-2017/45

Socialnämnd

Uppdrag till Lyckträffen
SN-2017/45
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att Lyckträffens verksamhet ska drivas utifrån beskrivning i ”Uppdrag till Lyckträffen”
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för verksamheten
Lyckträffen för att tydliggöra Lyckträffens uppdrag.
Bakgrund
Lyckträffen riktar sig till alla daglediga i Knivsta kommun, oavsett ålder och ursprung. Syftet
är att med förebyggande arbete motverka ohälsa på grund av ensamhet och social isolering.
Lyckträffen är en öppen samlingsplats för daglediga som söker social gemenskap, olika
aktiviteter och/eller fysisk träning.
Hit kan man komma för att umgås en stund, delta i aktiviteterna, spela spel eller läsa en bok.
Aktiviteterna består av bland annat sång och musik, sitt/stå-gympa, gemensamma
promenader, studiecirklar, föreläsningar, temadagar och firande av högtider.
Kaffe med bröd till självkostnadspris.
Lyckträffen drivs av Knivsta kommun i nära samarbete med volontärer, frivillig organisationer
och kyrkorna i Knivsta.
Förvaltningen kommer att organisera en samverkansgrupp med representanter från
kommunen, volontärer och frivilligorganisationer som får i uppdrag att säkerställa att
Lyckträffens verksamhet drivs utifrån beskrivning i ”Uppdrag till Lyckträffen”

Ekonomisk konsekvensanalys
Ärendet påverkar inte socialnämndens budget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Socialchef
Områdeschef utförare
Områdeschef myndighet
Kvalitets- och utvecklingschef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

X

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Carina Eriksson
Områdeschef

2017-03-24

Uppdrag till Lyckträffen
En samverkansgrupp med representanter från kommunen, volontärer och
frivilligorganisationer bildas och får i uppdrag att säkerställa att Lyckträffens verksamhet drivs
utifrån detta dokument.
Lyckträffen riktar sig till alla daglediga i Knivsta kommun, oavsett ålder och ursprung. Syftet
är att med förebyggande arbete motverka ohälsa på grund av ensamhet och social isolering.
Lyckträffen är en öppen samlingsplats för daglediga som söker social gemenskap, olika
aktiviteter och/eller fysisk träning.
Hit kan man komma för att umgås en stund, delta i aktiviteterna, spela spel eller läsa en bok.
Aktiviteterna består av bland annat sång och musik, sitt/stå-gympa, gemensamma
promenader, studiecirklar, föreläsningar, temadagar och firande av högtider.
Kaffe med bröd till självkostnadspris.
Lyckträffen drivs av Knivsta kommun i nära samarbete med volontärer, frivillig organisationer
och kyrkorna i Knivsta.

Samarbetspartner
•
•
•
•
•
•
•
•

Röda Korset
Svenska kyrkan
Gredelbykyrkan
Lions Club i Knivsta
PRO Knivsta - Pensionärernas riksorganisation
SPF Seniorerna Knivstaorten- Sveriges Pensionärsförbund Knivsta
Knivstabygdens trädgårdssällskap
Studieförbundet Vuxenskolan

Förvaltningen ansvarar för att innehållet tillgodoser behoven i så många målgrupper som
möjligt. Lyckträffen bör vara en mötesplats där generationer, kulturer och intressen får
möjlighet att vistas på lika villkor.
Bakgrund
Lyckträffen flyttade in i nya lokaler på Sågverkstorget i januari 2017. Placeringen av nya
mötesplatsen gör det lättare att verka för ett levande torg med aktiviteter för daglediga. Den
nya lokalen ligger centralt och skulle kunna utnyttjas kvällar och helger i syfte att skapa ökad
trygghet och säkerhet i centrala Knivsta. Fastighetsägaren, Rikshem har gett klartecken till
att Lyckträffen får hyras ut i andra hand på helger och kvällar utifrån kommunens regelverk
för uthyrning ”Samlade rutiner och hyresregler för kommunhuset samt lokalhyror för
kommunhus och skolor KS-2016/822”. Det innebär bland annat att föreningar, ideella
organisationer och nätverk får hyra, företag endast i undantagsfall, men ej privatpersoner.
Dokumentet håller på att revideras och i samband med det läggs Lyckträffen in som möjlig
lokal att hyra.

För att tydliggöra Lyckträffens inriktning och innehåll föreslår vi att följande punkter ska ligga
till grund för Lyckträffens fortsatta verksamhet:
•

Lyckträffen drivs av Knivsta kommun i nära samarbete med volontärer, frivillig
organisationer och kyrkorna i Knivsta.

•

Lyckträffen ska tillgodose behoven hos så många målgrupper som möjligt

•

Vardagar dagtid används lokalerna för aktiviteter och samvaro för daglediga.

•

Program för Lyckträffen planeras av samverkansgruppen med ledning av kommunen.

•

Enskild förening som är samarbetspartners till Lyckträffen kan efter samråd med
samverkansgruppen använda lokalen och arrangera aktiviteter för daglediga.

•

Förening med intresse att bli samarbetspartner med Lyckträffen är välkommen att
komma in med skriftlig ansökan till samarbetsgruppen.

•

Lyckträffen kan hyras ut på kvällar och helger utifrån kommunens regelverk för
uthyrning.

