Bilaga 07
Verksamhetsuppföljning av
Nytorgsträffen och Tanto
aktivitetscenter, VB 2020

Södermalms stadsdelsförvaltning

Rapport
Sida 1 (2)

Bedömning av verksamhetens kvalitet
Nytorgsträffen och Tanto aktivitetscenter
Regiform: Egen regi
Inriktning: öppen träffpunkt för äldre som bor på Södermalm.
Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att verksamheten uppfyller de krav som kan ställas
utifrån gällande lagstiftning, stadens riktlinjer och att besökarna
trivs och blir väl bemötta. Verksamheten erbjuder och anpassar
aktiviteter utifrån rådande pandemi för att fortsatt kunna fylla en
viktig funktion för Södermalms invånare.
Aktivitetsutbud
Träffpunkterna håller öppet dagtid måndag till fredag året runt.
Några aktiviteter hålls även på vissa helger på Nytorgsträffen.
Nytorgsträffen serverar lunch fem dagar per vecka och Tanto
aktivitetscenter två dagar per vecka. Volontärer medverkar dagligen
som värdar/värdinnor vid luncherna. Verksamheterna har ett nära
och gott samarbete med volontärerna. Tillsammans anordnas
exempelvis festluncher en gång per månad på respektive träffpunkt.
Träffpunkterna har erbjudit aktiviteter som exempelvis
musikunderhållning, bussutflykter, bingo, herrträff, bokcirkel,
samtalsgrupper, Ipad-café med mera. Träffpunkterna erbjuder även
olika former av fysisk aktivitet så som cirkelfys, sittyoga och
gummibandsgympa. Till verksamheten hör en odlingslott som
ligger i Södra Årstalundens koloniträdgårdar. På odlingslotten
hjälps besökare och personal åt att planera, plantera, rensa och
skörda. Det finns möjlighet för pensionärsorganisationer att låna
lokal på Nytorgsträffen för egna möten.
På grund av covid-19 fick träffpunkterna stänga i mars. Den 6
oktober öppnade träffpunkterna upp igen i liten skala, med
föranmälan och ett begränsat antal deltagare till aktiviteterna.
Odlingslotten har varit öppen för besökare mellan april och
september med personal på plats 3 ggr/v. I november togs beslut om
att återigen stänga träffpunkterna då smittspridningen ökat.
Träffpunkterna sprider information om aktiviteter via månadsblad,
informationsskärmar, samtal med besökare och annons i
lokaltidningen. Information sprids även via epost till bland annat
hemtjänstenheter, församlingar, frivilligorganisationer och Tellus
fritidscenter.
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Brukarinflytande och delaktighet
Besökarnas inflytande över utbudet av aktiviteter tillgodoses genom
möjligheten att lämna förslag i förslagslådor eller att lämna
muntliga förslag.
Utvecklingsarbete
Den stora utmaningen inför 2021 är att hitta aktiviteter som kan
göras på ett säkert sätt utifrån rekommendationerna. Verksamheten
bokar in aktiviteter som fungerar och följer noggrant utvecklingen
gällande pandemin.
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