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Ärendet
Ett medborgarförslag angående Träfflokalen har inkommit i oktober till
stadsdelsförvaltningen. Förslagsställaren föreslår:
1) Att Träfflokalen på St.Göransgatan 92 skall fortsätta sin verksamhet
under kommande år.
2) Att det skall finnas minst två heltidsanställda på Träfflokalen.
3) Att studiecirkelverksamheten fortsätter.
4) Att Träfflokalens brukare beviljas fler än en biståndsbedömd kurs per
termin.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.
Bakgrund
Träfflokalen är en öppen gruppverksamhet för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Verksamheten består av två delar. Dels finns ett café med
gruppverksamhet öppen för alla brukare, dels finns en kurs- och cirkelverksamhet.
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I de öppna gruppverksamheterna finns möjlighet att delta utan att ha ett beslut om
bistånd enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen. För att delta i en kurs- och
cirkelverksamhet krävs ett beslut om bistånd enligt samma lagrum. Det är
stadsdelsförvaltningens socialsekreterare som utreder och fattar beslut om bistånd
enligt socialtjänstlagen.
Exempel på biståndsbedömd cirkelverksamhet är konst, datakunskap, keramik
m.m. Innehållet i de öppna grupperna skiftar, då det är Träfflokalens brukare som
till stor del styr innehållet. Exempel på innehåll i en öppen grupp är fotvård,
meditation eller att ett särskilt ämne diskuteras, under ledning av en brukare.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nedan besvaras förslagsställarens förslag
1) Att Träfflokalen på St.Göransgatan 92 skall fortsätta sin verksamhet
under kommande år.
Förvaltningens planering är att Träfflokalens verksamhet skall fortsätta.
2) Att det skall finnas minst två heltidsanställda på Träfflokalen.
Förvaltningens planering är att det ska finnas två heltidsanställda i
Träfflokalen.
3) Att studiecirkelverksamheten fortsätter.
Studiecirkelverksamhetens omfattning påverkas av hur många brukare som
väljer studiecirkel vid Träfflokalen. Utifrån brukarnas individuella behov
och önskemål görs biståndsbedömningar, vilka leder fram till beslut om
bistånd enligt socialtjänstlagen. Ett sådant bistånd kan vara sysselsättning i
form av deltagande i studiecirkel, där brukaren själv väljer studiecirkel.
4) Att Träfflokalens brukare beviljas fler än en biståndsbedömd kurs per
termin. Antalet studiecirklar en brukare beviljas som en biståndsbedömd
insats enligt socialtjänstlagen, bedöms utifrån brukarens individuella behov
och önskemål i biståndsbedömningen. Under 2011 har 45 personer deltagit
i studiecirklar. Av dessa har 35 personer deltagit i en cirkel och
10 personer har deltagit i två cirklar. Hur många cirklar en brukare beviljas
beror på brukarens önskemål och den individuella biståndsbedömningen.
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