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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-09-20 

Svar på motion: Ökad livskvalitet för Täbys 
medborgare  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Ökad livskvalitet för Täbys 
medborgare. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 
konstaterat att det finns barn med problematisk skolfrånvaro samt äldre som har 
svårt att ta sig ut och lätt blir hemmasittande. Motionären föreslår därför att 
kommunen ska skapa en matchningstjänst för promenadstöd för båda dessa 
grupper där Täbybor kan anmäla intresse.  

Täby kommun bedriver ett aktivt arbete med att främja skolnärvaro och med 
långsiktigt mål att göra samtliga medarbetare i Täbys skolor till experter på 
hälso- och närvarofrämjande arbete och att ge elever stöd i deras ordinarie 
sammanhang.  

Den tjänst som föreslås ingår, i strikt mening, inte i det lagstadgade stöd som 
socialnämnden är skyldig att tillhandahålla och individuella bedömningar om 
eventuella insatser görs för varje enskilt fall. Det finns idag inga förutsättningar 
att i kommunal regi och med kommunal finansiering inrätta den tjänst som 
motionären föreslår.   

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
9 juni 2021, § 69.  
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Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021, § 
80. 

Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 
konstaterat att det finns barn med problematiskt skolfrånvaro samt äldre som har 
svårt att ta sig ut och således lätt blir hemmasittande. Motionären föreslår därför 
att kommunen ska skapa en matchningstjänst för promenadstöd för båda dessa 
grupper där Täbybor kan anmäla intresse. Tanken är att den frivillige hjälper till 
med att ta barn till eller från skolan eller tar ut den äldre på en promenad. Som 
tack för servicen föreslås att volontären får poäng som sedan översätts till 
presentkort, rabattcheckar eller liknande hos företag som önskar delta i 
programmet. 

Utbildningsområdets arbete 
I Täby har enheten för central elevhälsa ett stödjande uppdrag i relation till 
skolorna i frågor om skolnärvaro och bidrar med kunskap och kompetens i 
närvarofrämjande arbetssätt. Det stödmaterial som erbjuds vilar på en 
vetenskaplig grund och erbjuder konkreta verktyg för att kunna uppmärksamma 
och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium. Fortbildningsinsatser 
genomförs också för att kunna stödja rektorers arbete med frågan.  

Täby har sedan flera år tillbaka valt att arbeta med tillgängligt lärande som 
fokuserat utvecklingsområde. Tillgängligt lärande är ett samlingsbegrepp och 
innebär att lärandet ska vara tillgängligt för samtliga elever. Det handlar om varje 
elevs rätt till ett skol- och undervisningssammanhang där den kan lära och 
utvecklas, känna tillhörighet, trygghet, inkludering och tillit till att de 
anpassningar som den behöver också görs. Dessa är också främjande faktorer för 
skolnärvaro.  

Att skapa förutsättningar för att bygga broar mellan äldre och yngre Täbybor är 
ett välvilligt initiativ. Med det sagt, och som redovisats ovan, bedriver Täby 
kommun redan ett aktivt arbete med att främja skolnärvaro och med långsiktigt 
mål att göra samtliga medarbetare, i Täbys samtliga skolor, till experter på hälso- 
och närvarofrämjande arbete och att ge elever stöd i deras ordinarie 
sammanhang.  
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Social omsorgs arbete 
Socialnämndens uppdrag riktat till äldre finns angivet i socialtjänstlagen. Utifrån 
den formas de insatser och stödåtgärder som socialnämnden tillhandahåller. Det 
kan exempelvis handla om uppsökande verksamhet riktad till vissa målgrupper 
eller förebyggande arbete.  

Vem som kan få tillgång till socialnämndens insatser och på vilket sätt styrs också 
av lagstiftning. Individuellt riktade insatser till äldre är alltid behovsprövade. Den 
enskilde måste göra en ansökan, det måste göras en utredning och det måste 
fattas ett gynnande beslut för att den enskilde ska få tillgång till tjänsten.  

I Täby kommun är Seniorcenters verksamhet en viktig del i arbetet med att 
förebygga social isolering hos kommunens äldre. Ideella organisationer är också 
ett viktigt komplement till den kommunalt finansierade äldreomsorgen.  

Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblades under år 
2019 genom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap för äldre. Ett 
stort antal ideella organisationer erhåller årligen föreningsbidrag från kommunen 
för sitt arbete med att skapa trygghet och social gemenskap för kommunens äldre 
invånare. Även för år 2021 höjs socialnämndens bidrag till föreningar som 
arbetar med trygghet och gemenskap med 0,2 mnkr. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe  
Kommundirektör 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Claes Lagergren 
Socialchef 
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Bilagor 
1. Motion ”Ökad livskvalitet för Täbys medborgare”, daterad den 14 

december 2020 

2. Tjänsteutlåtande barn- och grundskolenämnden, daterat den 7 maj 2021 

3. Tjänsteutlåtande socialnämnden, daterat den 5 maj 2021 

4. Protokollsutdrag barn- och grundskolenämnden, den 9 juni 2021, § 69 

5. Protokollsutdrag socialnämnden, den 9 juni 2021, § 80 

 

Expedieras 

Barn- och grundskolenämnden 

Socialnämnden 
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