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Svar på motion: Ökad livskvalitet för Täbys medborgare 

Sammanfattning 

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

Den tjänst som föreslås ingår, i strikt mening, inte i det lagstadgade stöd som kommunen 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.   

Ideella organisationer är ett viktigt komplement till den kommunalt finansierade 
äldreomsorgen. Ett stort antal ideella organisationer erhåller årligen föreningsbidrag från 
kommunen för sitt arbete med att skapa trygghet och social gemenskap för kommunens äldre 
invånare. För att minska den sociala ensamheten höjs socialnämndens bidrag till föreningar 
som arbetar med trygghet och gemenskap med 0,2 mkr under 2021. 

Motionen behandlas även i barn- och grundskolenämnden.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande 
daterat den 5 maj 2021. 

Ärendet 

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

Motionen behandlas även i barn- och grundskolenämnden.  

Äldreomsorgens tjänsteutbud 

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. Verksamheten riktas till personer som är 65 år och äldre och 
erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter, till exempel datorhjälp, intressegrupper, 
föreläsningar, evenemang och anpassade rörelsestunder. Seniorcenters verksamhet är för 
närvarande begränsad på grund av rådande pandemi, men ordinarie verksamhet kommer att 
återupptas när smittspridningen minskat.  

 
Civilsamhällets roll 

Ideella organisationer är, och kommer även fortsättningsvis att vara, ett viktigt komplement 
till den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Täby kommun för en löpande dialog med 
dessa organisationer. 

Socialnämndens föreningsbidrag till ideella organisationer fördubblades under 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 2021 höjs 
socialnämndens bidrag till föreningar som arbetar med trygghet och gemenskap med 0,2 mkr. 

Exempel på en organisation som erhållit bidrag är t.ex. Äldrekontakt som är en ideell förening 
som arbetar med att bryta social isolering hos äldre. Äldrekontakts volontärer organiserar 
regelbundna fikaträffar och erbjuder skjuts till och från dessa träffar. PRO (Pensionärernas 
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Riksorganisation) och SPF Seniorerna erbjuder också sociala aktiviteter som bidrar till att 
bryta isolering och främja fysisk aktivitet. 

 

Slutsatser 

Den tjänst som motionären föreslår ingår, i strikt mening, inte i det lagstadgade stöd som 
kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det finns idag inga förutsättningar att i kommunal 
regi och med kommunal finansiering inrätta den tjänst som motionären föreslår.   

Ideella organisationer är, och kommer även fortsättningsvis att vara, ett viktigt komplement 
till den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Ett stort antal ideella organisationer erhåller 
årligen föreningsbidrag från kommunen för sitt arbete med att skapa trygghet och social 
gemenskap. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet att avslå motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 

 

 

 

 

Claes Lagergren   Marie Tid 
Socialchef    Chef äldreomsorg 

 

Bilaga 

- Motion ”Ökad livskvalitet för Täbys medborgare”
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