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Socialnämndens ordförande

Kommunfullmäktige 2021-03-08

Svar på interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) angående 
beviljade uppgifter för hemtjänstpersonal

Agneta Lundahl Dahlström (S) har i en interpellation den 8 februari 2021 ställt 
frågan om det är möjligt för Täby kommun att införa social samvaro som bistånd 
för att bryta isolering och risk för psykisk ohälsa hos äldre. 

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL), en ramlag som ger 
kommunerna stor frihet att utforma insatserna lokalt. När det gäller hemtjänst 
framgår det av kapitel 3 SoL att det till socialnämndens uppgifter hör att svara för 
omsorg och service till enskilda som behöver det, samt att ”genom hemtjänst, 
dagverksamhet eller annan likande social tjänst underlätta för den enskilde att bo 
hemma och ha kontakt med andra”. 

Social samvaro kan, under normala omständigheter, erbjudas i öppna former på 
något av kommunens seniorcenter samt i de biståndsbedömda dagverksamheter 
som finns i kommunen. Dessa verksamheter har dock varit stängda sedan 
utbrottet av covid-19. Enskilda med biståndsbedömd dagverksamhet har istället 
erbjudits alternativa insatser i hemmet. 

Uppdraget till utförare inom hemtjänsten i Täby kommun innebär att säkerställa 
att brukaren, utifrån individuella förutsättningar och behov, ges omsorg och 
service av god kvalitet så att han eller hon kan leva och bo självständigt, känna 
trygghet och ha en meningsfull tillvaro. Insatserna ska ges utifrån en helhetssyn 
på individen. Brukaren ska genom hemtjänstinsatsen tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.

I begreppet ”skälig levnadsnivå” ingår att få sina fysiska, psykiska och sociala 
behov tillgodosedda. I kommunens beställning till utföraren anges vilka insatser 
som ska utföras. Utifrån beställningen har utföraren full frihet att planera 
uppdraget så att tid frigörs för social samvaro, promenader etc. 

I dagsläget finns inga planer på att införa biståndsbedömd social samvaro som 
en hemtjänstinsats. Det ingår dock i socialnämndens uppdrag att hela tiden vara 
lyhörd för Täbybornas behov och utifrån det utveckla hemtjänstens innehåll. 

Thomas Nilsonne (M)
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