Uppföljning kvalitetsplan
2017
Frivilligcentralen Samvaron

Inledning
Frivilligcentralen Samvaron Hamnplan 4, Piteå, har bedrivit sin verksamhet med hjälp av
frivilliga privatpersoner, organisationer och föreningar sedan oktober 2005. April 2015
startade Samvaro måndag till fredag i Öjebyn. Samvaron har även bedrivit verksamheter
under året, på centraler som finns på äldreboendena i Roknäs, Hortlax, Norrfjärden. Rosvik
har bedrivit sin verksamhet på Lånegränd 3. Dessa har egen personal som även arbetar i
hemtjänsten på respektive ort.

Sammanfattning
Vi anser att vi bedrivit en verksamhet som följer den målsättning som vi haft för året.
Verksamheter bedrivs på sex olika orter i kommunen. Vi upplever att allt fler pensionärer
söker sig till Samvarons lokaler på de olika orterna. Utifrån det ökade antalet besökare och
den respons vi får från pensionärerna och frivilliga, gör vi den bedömningen att det finns ett
stort behov av denna typ av verksamhet. Som tidigare försöker vi erbjuda det som våra
pensionärer önskar, det innebär att vi bl.a. haft olika föreläsningar – informationer,
underhållningar, studiecirklar, mat, friskvårdsaktiviteter, utflykter och solning i solrummet.
Dessutom har olika pensionärsorganisationer och andra intresseföreningar för pensionärer haft
möjlighet att bedriva olika verksamheter på Samvaron Piteå.

Utvärdering av målsättningen 2017 – kvalitetsutveckling
Att pensionärerna i Piteå kommun skall ges förutsättningar att må bra.
Vi upplever att de pensionärer som besöker Samvaron är positivt inställda till vår verksamhet.
Engagemanget hos pensionärerna är stort, fler kommer med förslag på verksamhet och flera
icke frivilliga hjälper till på centralen, och få frivilliga har sagt ifrån sig sitt uppdrag.
Att bedriva verksamhet i byarna
Centralerna i byarna Hortlax har öppet sin verksamhet måndag, tisdag och torsdag mellan
13:00-16:00. Roknäs och Norrfjärden har sin verksamhet förlagda till tisdagar och torsdagar
mellan 13.00 – 16.00 medan Rosvik har öppet tisdagar kl. 12.30 – 16.00. Respektive central
redovisar själva sin verksamhet.

Att bedriva verksamheter som är ett komplement och ramen för hemtjänsten,
politiskt och religiöst obunden.
Vi har bedrivit en verksamhet som är ett komplement till vad som kommunen i övrigt kunnat
erbjuda sina pensionärer. Vår verksamhet är förankrat hos de fackliga organisationerna. Vi
har också en bra relation och visst samarbete med kyrka, pensionärsorganisationer och olika
intresseföreningar. Vi bedriver en verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

Ekonomi
Enligt bokslut har vi överskridit budget med 36 tusen på Hamnplan och med 9 tusen i Öjebyn.
Utbildning (frivilliga)
Vi fortsätter att utbilda våra nya frivilliga samt ha regelbundna träffar två till fyra gånger per
år i Öjebyn och på Hamnplan
Verksamhet
Samvaron har haft verksamhet enligt de aktivitetsprogram som vi annonserat om i PT och på
vår anslagstavla. Lokalerna har varit öppna för olika aktiviteter enligt de öppettider vi haft,
eller enligt överenskommelser med besökarna. Vi har bedrivit den verksamhet som våra
pensionärer önskat och det som våra frivilliga kunnat ställa upp på. I Piteå har också olika
pensionärsorganisationer och intresseföreningar kunnat använda lokalerna för egna
verksamheter. Samvaron har erbjudit besökare att kunna köpa kaffe och smörgås/kaka samt
möjlighet att grädda sin egen våffla till. Man har även tillgång till en dator och två av ortens
dagstidningar, vi har även solrum där man kunnat sola gratis.
*Hjärtstartare finns numera i foajén
Lokaler
Lokalerna på Hamnplan 4 samt i Öjebyn ligger centralt och strategiskt bra, med fina och
ändamålsenliga lokaler, de har en hög brukande grad.

