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Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16.
Nämnden beslutade 2015-06-17 om att ta bort begreppet aktivitetscenter, utifrån
beslutet har redaktionella ändringar gjorts i riktlinjen.
Se diarienummer VON 2014/0908 733.
Riktlinjen ersätter :
 ”Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska
funktionshinder”, 2005-09-01.
Riktlinjen beskriver vad en träffpunkt är och att det är en service kommunen
tillhandahåller.
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1. Träffpunkt
1.1 Syfte med träffpunkt
Syftet med träffpunkt är att ge stimulans, aktivitet och social samvaro. Syftet är
också att bryta ensamhet och isolering genom att erbjuda ett meningsfullt innehåll
i dagen. För anhöriga kan den enskildes vistelse på träffpunkt innebära avlastning.
1.2 Vad säger lagen?
I Socialtjänstlagen framgår att människor ska kunna träffas och få möjlighet till
gemenskap med andra. För detta ändamål bedriver kommunen verksamheter som
kallas träffpunkt med olika inriktning och innehåll.
I 3 kap 6 § SoL står det att kommunen bör genom hemtjänst, dagverksamheter
eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att
ha kontakt med andra. I 5 kap 4 § SoL framgår att kommunen ska verka för att
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
1.2.1 Service till kommuninvånarna
Träffpunkt tillhandahålls som en service för kommunens invånare och kräver inga
beslut om bistånd enligt SoL. På träffpunkter har inte kommunen något hälso- och
sjukvårdsansvar.
Behöver den enskilde i ordinärt boende stöd med att ta sig till och från
träffpunkten utreder myndighetsutövningen hur det kan lösas. Färdtjänst1 eller
ledsagning kan vara lämpliga insatser.
1.2.2 Frivilligt att delta på träffpunkt
Träffpunkt är en öppen verksamhet och att delta i träffpunkt är frivilligt.
Det finns träffpunkter med olika inriktning och för olika målgrupper. De riktar sig
till äldre personer, personer med funktionsnedsättning och andra grupper.
1.2.3 Behovsprövade insatser på träffpunkt
Den enskilde kan få individuellt behovsprövade insatser på träffpunkt, dessa
utreds och fattas beslut av handläggare enligt 4 kap 1 § SoL. Kostnaden för dessa
insatser beräknas enligt kommunens taxesystem2.
Behov av personligt stöd är en sådan insats. Personer som har behov av
matdistribution kan också ansöka om att få insatsen ”mat på träffpunkt” för att
kunna äta i gemenskap med andra3. Detta kan verkställas på de träffpunkter där
det finns lunchservering.

1

Färdtjänst handläggs av tekniska kontoret.
Se vidare i tillämpningsanvisningar för taxesystem för SoL-insatser och hemsjukvård.
3
Se vidare i riktlinjen om hemtjänst, under personlig omvårdnad, insatser av servicekaraktär.
2
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2. Beskrivning av träffpunkt
Träffpunkt kan också kallas mötesplats, knut, aktivitetscenter med mera. Dessa
vänder sig i första hand till personer som bor i ordinärt boende.
2.1 Aktiviteter på träffpunkt
På träffpunkter sker både planerade och spontana aktiviteter i grupp.
Verksamheten har ett på förhand planerat aktivitetsinnehåll, ett program som
sträcker sig över en till några månader i taget. Innehållet är olika beroende på
målgrupp. Exempel på aktiviteter är kulturella aktiviteter, fysiska aktiviteter,
matlagning, fester, cirklar och tillvaratar modern teknik på olika sätt. I
verksamheten uppmärksammas högtider och deltagande i stadens evenemang.
Föreningar, samfund och frivilligorganisationer kan utföra aktiviteter på
träffpunkter i samarbete med personal.
2.1.1 Inflytande för besökare
På träffpunkt har besökarnas önskemål och intressen stort inflytande på innehållet.
Verksamheten har dialog och möten med besökarna för att tillvarata besökarnas
idéer och förslag på aktiviteter, men idéer tillvaratas även utifrån individuella
önskemål.
2.1.2 Café och lunchservering
På de flesta träffpunkter finns tillgång till café och lunchservering där den
enskilde betalar för sin förtäring. Personer som har beslut om matdistribution kan
som alternativ beviljas ”mat på träffpunkt”4.
2.1.3 Öppettider
Träffpunkter har vanligtvis öppet på vardagar. Det finns träffpunkter som har
öppet även lördag och söndag samt har kvällsaktiviteter ibland. Utför träffpunkten
biståndsbedömda insatser kan verksamheten inte stänga under sommaren.
2.2 Stöd på träffpunkt
Personalen på träffpunkten kan hjälpa den enskilde med enklare stöd eller
handräckning5, men inte med mer långtgående behov av personlig omvårdnad
eller mer omfattande behov av annat slag. Den enskilde kan vid behov beviljas
hemtjänst på träffpunkt som utförs av den hemtjänstenhet som finns belägen i
området.
Personer som bor i särskilt boende enligt SoL eller LSS kan också delta i
träffpunkters aktiviteter under förutsättning att personen klarar att delta utan
särskilt stöd. Behöver personen särskilt stöd, är det personal från det särskilda

Se vidare i ”Hemtjänst Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen”
Enklare stöd eller handräckning kan vara att få hjälp att resa sig från en stol, hjälp med
ytterkläder, hjälp att hämta mat vid lunchen med mera.
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boendet som ansvarar för att ge stödet till den enskilde för att denne ska kunna
delta på träffpunkt.

