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YPR svar på remiss ”Nedläggning av Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och
socialpsykiatri”

Ystads Pensionärsråd har tagit del av det förslag till beslut, som innebär att verksamheten
Träffpunkten inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri inte öppnas igen utan läggs ned.
Nedan följer vårt yttrande.
Förslaget säger att ”verksamhetschefen får i uppdrag att tillse att ansvarig personal vidtar de
åtgärder som är möjliga för att hjälpa besökare som har kommit till Träffpunkten att hitta
andra mötesplatser/sysselsättning.”
Det handlar om en grupp med stor spridning i ålder, funktionsnedsättning, och
socialpsykiatriska problem. Gruppen är, enligt uppgift, öppen, d.v.s. att någon fullständig
registrering av deltagare inte har förts. Det uppges också att gruppen inte kan delas upp i
yngre/äldre, med följd att någon målgruppsanpassad verksamhet inte förekommer.
Begreppet Öppen verksamhet utesluter enligt uppgift en sådan lösning. Det uppfattas inte som
rimligt.
Det kan också ifrågasättas om man verkligen försökt eller haft resurser för en målgruppstyrd
verksamhet.
Vilket eller vilka alternativ till verksamhet kan ansvarig personal erbjuda deltagarna?
En så pass skör och svårplacerad grupp är enligt vår mening helt beroende av det stöd som
Träffpunkten erbjuder. Såväl deltagarna som närstående skulle bli utlämnade på ett
oacceptabelt sätt. Det är ytterst ett kommunalt ansvar.
Utfall av verksamheten fram till pandemins start i mars 2020.
Man är från verksamhetens sida inte nöjd med resultatet. För spridd målgrupp och egentligen
blir inget riktigt bra. Det är en personal som leder verksamheten. Istället för att då söka bättre
metoder och sysselsättningar så stängs verksamheten ned. Man skriver att ”en del individer
skulle troligen kunna få ett biståndsbeslut om sysselsättning”. Detta gäller inte den äldsta
gruppen nämligen pensionärerna för de är inte yrkesverksamma. Ett ovan nämnt
biståndsbeslut avser t.ex. möjligheten att under en tid kunna ”koppla från sitt arbete”. Man
kan fråga sig om myndigheten/verksamheten är fastlåst i definitioner som försvårar rimliga
och möjliga lösningar.
När nu äldre/pensionärer inte kan ta del av biståndsbeslut är det enligt vår uppfattning än
viktigare att alternativ kan erbjudas. Några sådana nämns inte i beslutsunderlaget.
Att lägga ned verksamheten för en grupp som inte kan ta del av t.ex. biståndsbeslut är direkt
felaktigt. Att fråga deltagarna om effekten av en nedläggning är inte fullt ut trovärdigt och kan
inte tas som intäkt för att stänga verksamheten.
Återigen är det vår uppfattning att det är ett kommunalt ansvar.
Seniorernas Hus, som finns såväl i Ystad (centrum) som i Löderup, nämns som en lösning
även om så inte nämns i beslutsunderlaget.
Frågan kan bara bedömas och hanteras av kommunen själv tillsammans med föreståndarna
och bör ingå i det utredning som vi föreslår bör äga rum under 2021.Såvitt vi ser så finns idag
inga andra kommunalt ledda öppna verksamheter som kan bidra med lösningar.

Pensionärsföreningar och motsvarande.
Det har antytts att pensionärsföreningar skulle kunna bidra med någon form av
verksamhetsledning för Träffpunktens äldre deltagare. Så är inte fallet.
Dessa föreningar bygger på att medlemmarna frivilligt engagerar sig genom gemensamma
intressen och ett aktivt deltagande. För det betalar de en årsavgift.
Föreningarna har idag vare sig program, insikter/kunskap eller lokaler för att hantera den
målgrupp som deltar i Träffpunktens verksamhet.
Pensionärsrådets förslag.
Ovanstående resonemang redovisar våra synpunkter i frågan. Besökarna har en situation som
gör att den måste anvisas annan adekvat sysselsättning/verksamhet. Alternativa och bättre
anpassade verksamheter har enligt vår uppfattning inte prövats.
Lösningen är inte nedläggning av Träffpunkten och Pensionärsrådet motsätter sig en sådan.
Pensionärsrådet föreslår att verksamheten fortsätter under det år som lokalerna står till
förfogande. Vi föreslår att en mer målgruppsanpassad verksamhet prövas och utvärderas
under året.
Under samma år föreslår vi att myndigheten utreder och utvecklar lösningar som på ett
adekvat sätt kan stödja deltagare i Träffpunktens målgrupp.
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