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Äldreförvaltningen

Uppföljning av föreningsdriven träffpunktsverksamhet
Västerhaninge
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade under 2016 att utge ett riktat stöd till PRO
Västerhaninge och SPF Runstenen om 50 000 kronor vardera i syfte att
be-driva träffpunktsverksamhet två dagar i veckan. Den tätheten har
upprätthållits under 2017.
Äldreförvaltningen ska vara behjälplig med annonsering dels i tidningen
Mitt i dels genom bättre information på Haninge kommuns hemsida.
Föreningarna rekommenderas att uppdatera och förtydliga sina kalendrar
på respektive hemsida.
Dialog har förts gällande lämplig dag för PRO:s caféverksamhet, då den
sammanfaller med annan verksamhet i samma område. Dock har
föreningen valt att behålla måndagar.
Besöksfrekvensen bör tydligare redovisas och följas upp så att en
förändrad nivå uppnås.
Bakgrund
Äldrenämnden har under 2016 påbörjat några försöksverksamheter med
föreningsdrivna träffpunkter, dels i Västerhaninge, dels på Muskö.
Äldrenämnden beslutade 2016-11-23 att:
 Fortsätta utge ett riktat stöd till SPF Runstenen och PRO
Västerhaninge om 50 000 kronor vardera i syfte att bedriva en
öppen träffpunktsverksamhet två dagar per vecka under 2017.
 Föreningarna ska i samråd med äldreförvaltningen upprätta en
kommunikationsplan.
 Äldreförvaltningen ska inleda en dialog med föreningarna om
lämplig veckodag för caféverksamheten
 Lägesrapport ska lämnas till äldrenämnden halvårsvis.
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Det finns inga effektmål beslutade som gör det möjligt att mäta
måluppfyllnad. Syftena enligt ovanstående beslutsformuleringar har dock
varit dels att behålla föreningsverksamheten och dels att i ökad
utsträckning möjliggöra öppen träffpunktsverksamhet i kommundelen
Västerhaninge. Båda dessa syften har uppnåtts genom det erhållna
bidraget. Däremot måste åtgärder vidtagas för att öka besöksfrekvensen.
Mer extern information och marknadsföring behövs sannolikt.
Äldreförvaltningen bör hjälpa föreningarna med att utveckla dessa
insatser.
Bakgrunden till detta beslut var dels en politisk vilja till att träffpunkter ska
drivas i föreningsregi i ökad utsträckning. Dels handlar det om att berörda
föreningar hade hamnat i bekymmersamt läge efter en hyresändring.
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN
Enligt beslutet ska verksamhetsfrekvensen vara två dagar per vecka.
Denna täthet har upprätthållits under året förutom under sommarperioden.
Träffpunktsverksamheten har sett ut enligt följande:
PRO har café på måndagar kl. 10.00–14.00
SPF har sopplunch på torsdagar kl. 11.00–15.00
Båda föreningarna har inkommit med underlag över besöksfrekvensen och
statistik över hur många som är egna medlemmar:
Besöksstatistik PRO
PRO uppger att de har cirka 10-15 besökare varje vecka och nästan alla
är deras egna medlemmar
Besöksstatistik SPF
SPF uppger att de totalt under året har haft 460 besökare som varit deras
egna medlemmar och 39 besökare som ej är medlemmar.
Det kan konstateras att besöksfrekvensen hos PRO:s aktiviteter inte har
varit fullt ut acceptabel och detta har påtalats till dem. Dialog har förts
gällande lämplig dag för caféverksamheten då den sammanfaller med
annan liknande verksamhet i området. Dock har föreningen valt att behålla
vald dag.
Äldreförvaltningen ska hjälpa till med annonsering för
träffpunktsverksamheten i form av annons i tidningen Mitt i, samt
ytterligare information på kommunenens hemsida.
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Totalt utgår bidrag från Äldrenämnden enligt följande till de båda
föreningarna:
PRO Västerhaninge
123 998 kr grundbidrag
11 570 kr övrigt bidrag
50 000 kr bidrag till öppen
träffpunkt
Totalt:
185 568 kr

SPF Runstenen
141 109 kr grundbidrag
11 570 kr övrigt bidrag
50 000 kr bidrag till öppen
träffpunkt
Totalt:
202 679 kr

Förslag till beslut
Äldreförvaltningen föreslår att den föreningsdrivna träffpunktsverksamheten i
Västerhaninge förlängs enligt följande:
Uppföljningen godkänns.
Fortsatt bidrag utgår med 50 000 kr till vardera förening för
träffpunktsverksamheten under 2018.
Föreningarna ska före 1 september lämna redovisning över verksamheten
under januari-juni 2018.
En förutsättning för eventuellt fortsatt bidrag under 2019 är att redovisningen
visar på ett tydligt ökat antal besökare.
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