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Svar på motion: Inför social samvaro som en 
biståndsbedömd insats inom hemtjänsten  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför social samvaro som en 
biståndsbedömd insats inom hemtjänsten, inte föranleder några ytterligare 
åtgärder.    

Sammanfattning 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 14 april 2021 lyft frågan om äldres ensamhet och 
isolering. Motionärerna konstaterar att i åldern över 65 år är psykisk ohälsa och 
depression ett större problem än tidigare. Motionärerna föreslår därför att 
socialnämnden får i uppdrag att införa en biståndsbedömd insats benämnd 
”Social samvaro” inom hemtjänsten. Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte 
föranleder några ytterligare åtgärder eftersom det redan pågår ett arbete att 
motverka äldres isolering, ensamhet och psykisk ohälsa i kommunen. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 oktober 
2021, § 103.   

 

Ärendet 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 lyft frågan om äldres ensamhet och 
isolering.  
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Motionärerna konstaterar att i åldern över 65 år är psykisk ohälsa och depression 
ett större problem än tidigare. Enligt motionärerna delgavs socialnämnden 
information i maj 2020 om hur alliansen föreslår fördela statsbidraget för att 
motverka ensamhet bland äldre. Motionärerna föreslår att man dessutom, som 
komplement till alliansens förslag, inför insatsen ”Social samvaro” inom 
hemtjänsten. Med detta komplement utökas möjligheterna vid behov att kunna 
sitta ner en stund hos en person som behöver en stunds samvaro i lugn och ro. 

Sammanfattningsvis föreslår motionärerna att socialnämnden får i uppdrag att 
införa en biståndsbedömd insats benämnd ”Social samvaro” inom hemtjänsten. 

Kommunens och civilsamhällets roll i att motverka äldres ensamhet  
Kommunens uppdrag riktat till äldre finns angivet i socialtjänstlagen. Utifrån den 
formas de insatser och stödåtgärder som Täby kommun tillhandahåller. Det kan 
exempelvis handla om förebyggande arbete till vissa målgrupper så som äldre.  

Vem som kan få tillgång till 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 insatserna. Insatserna är i allmänhet 
förenade med en avgift för den enskilde.  

Det finns cirka 14 000 invånare över 65 år i Täby kommun medan endast cirka 
2 000 invånare har kontakt med äldreomsorgen genom biståndsbedömda 
insatser. Detta gör att bredare, förebyggande insatser är viktiga för att nå ut till 
dem som inte ansöker om biståndsbedömda insatser från kommunen. Därför är 
till exempel Seniorcenters verksamhet en viktig del i arbetet med att förebygga 
social isolering hos kommunens äldre. 

Det pågår ett utvecklingsarbete inom kommunen för att hitta nya sätt att 
motverka ensamhet och isolering. I samband med pandemin har den kommunala 
äldreomsorgen testat nya former för att motverka isolering. En testverksamhet 
har införts för att erbjuda hembesök för äldre som inte kunnat ta del av 
dagverksamhet på grund av pandemin. Även civilsamhällets roll är fortsatt viktig 
för att skapa sociala ytor för de äldre i kommunen. För år 2021 höjdes social-
nämndens bidrag för föreningar som arbetar med trygghet och gemenskap med 
0,2 mkr.  

Sammanfattningsvis konstateras att förebyggande insatser som når ut till fler är 
viktiga för att motverka isolering och ensamhet hos äldre eftersom det är många 
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som inte ansöker om insatser från socialtjänsten. Motionen föreslås inte 
föranleda några ytterligare åtgärder eftersom det redan pågår ett arbete att 
motverka äldres isolering och ensamhet i kommunen. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

1. Motion ”Inför social samvaro som en biståndsbedömd insats inom 
hemtjänsten” daterad den 12 april 2021 

2. Tjänsteutlåtande socialnämnden, daterat den 15 september 2021 

3. Protokollsutdrag socialnämnden, den 20 oktober 2021, § 121 

 

 

Expedieras 

Socialnämnden
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