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Kommunens befolkningsprognos visar att antalet personer 65 år och äldre i Täby kommer att 
öka med drygt 2 500 personer (18%) under de kommande tio åren. Ökningen väntas ske i 
samtliga åldersgrupper men vara kraftigast i gruppen 80 år eller äldre. 

Behovsprognosen pekar på kommuninvånarnas behov av omfattande omsorgsinsatser, d.v.s. 
behov av särskilt boende eller hemtjänst vid fler än sex tillfällen dagtid (kl 07-22) och vid behov 
av insatser nattetid , fler än ett tillfälle. I prognosen, som utgår från dagens omständigheter 
(äldres hälsotillstånd , kriterier för biståndsbeslut m.m.), har hänsyn tagits till den förväntat 
positiva utvecklingen av äldres hälsa som innebär att den ökade medellivslängden antas 
medföra att det är fler friska år som läggs till livet men även att antalet sjuka år i slutet av livet 
sannolikt kan komma att öka. 

Behovsprognosen visar att år 2029 kommer cirka 870 Täbybor vara i behov av omfattande 
vård- och omsorgsinsatser. Det innebär närmare 190 fler individer än idag. Av dessa 190 
individer kommer 175 behöva särskilt boende och 15 omfattande hemtjänst, förutsatt att 
bedömningskriterierna för att bevilja omfattande omsorg förbl ir liksom idag. 

I denna rapport presenteras behovet från kommunens folkbokförda invånare. Då Täby 
kommun tillämpar Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LoV) är det sammanlagda behovet av 
vårdplatser för invånare från Täby samt från andra kommuner högre än vad som redovisas i 
denna rapport. 

Behovsprognosen är en del av underlaget till kommunens lokalförsörjningsplanering. 
Ställningstagande kring hur dessa behov ska tillgodoses blir en del i den strategiska 
planeringen. Prognosen ska också bidra till att förtydliga för olika aktörer vilka behov av 
omfattande omsorgsinsatser de äldre Täbyborna förväntas ha i framtiden. 
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1. Socialnämnden godkänner rapporten "Behovsprognos för omfattande omsorgsinsatser 
hos personer 65 år och äldre, period 2020-2029" daterad 2020-10-15. 

2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett underlag till kommunens 
övergripande lokalförsörjningsplanering. 

Ekonomiska aspekter 

Ärendet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Behovsprognosen utgör ett underlag till 
kommunens lokalförsörjningsplan. 
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