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Uppföljning av pilotprojektet sociala aktiviteter i 
hemmet 

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att notera informationen om uppföljning av 
pilotprojektet sociala aktiviteter i hemmet till protokollet. 

Sammanfattning

Pågående pilotprojekt ”sociala aktiviteter i hemmet” med målgrupp äldre 
personer startades i september 2020. Syftet med projektet är att erbjuda brukare, 
som har insatsen dagverksamhet 1-2 dagar per vecka eller avlösning i hemmet, ett 
alternativ med en individuellt utformad insats baserad på den enskildes behov 
och önskemål. I februari 2021 var 20 personer och i oktober 2021 var 15 personer 
aktuella för insatsen. På grund av pandemin har projektet inte kunnat fortlöpa 
och bli utvärderat i planerad omfattning. Projektet kommer att förlängas med 
ytterligare ett år med uppföljning och slutrapport i december 2022.

Ärendet

Pågående pilotprojekt ”sociala aktiviteter i hemmet” med målgrupp äldre 
startades i september 2020. Syftet med projektet är att erbjuda brukaren, som 
har insatsen dagverksamhet 1-2 dagar per vecka eller avlösning i hemmet, ett 
alternativ med en individuellt utformad insats baserad på den enskildes behov 
och önskemål. Genom att personal kommer till den enskildes bostad och att 
insatsen utformas därifrån, utför personalen de insatser som hittills har utförts av 
hemtjänstens personal i samband med resor till och från dagverksamheten. 
Insatsen syftar till att utveckla kontinuitet och ett individuellt stöd till den 
enskilde och en väl fungerande avlösning av anhöriga. Utifrån biståndsbeslutet 
kommer den enskilde och personal tillsammans överens om vilka aktiviteter som 
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ska genomföras och på vilket sätt. Så långt det är möjligt utförs insatsen hos den 
enskilde av samma personal, vilket skapar både kontinuitet och 
personkännedom. Exempel på aktiviteter är promenader, gymnastik, samtal 
kognitiv träning , nagelvård, hårvård, hjärngympa och sysselsättning. När det är 
lämpligt kan även aktiviteter utanför hemmet erbjudas.

Avdelning äldreomsorg har med stöd av statliga stimulansmedel inom ramen för 
ett pilotprojekt testat hur denna insats skulle kunna utformas. I februari 2021 var 
20 personer, och i oktober 2021 var 15 personer aktuella för insatsen. De flesta 
har tidigare haft insatsen dagverksamhet. I några fall handlar det om personer 
som har behov av insatsen på grund av ensamhet och risk för psykisk ohälsa. 

Insatsen utförs av en grupp som specialiseras på avlösning, social samvaro och 
miljöombyte. Därigenom kan insatsen erbjudas med hög kontinuitet och 
individuell anpassning. För närvarande är tre personal (varav en är 
projektledaren) knutna till projektet. Personalgruppen tillhör organisatoriskt 
kommunens egen regi. 

I mars månad 2021 gjordes en uppföljning hos tio brukare som fick insatsen och 
bedömdes kunna svara själva på frågorna. Samtliga uttryckte att de är nöjda med 
insatsen och att de regelbundna besöken upplevdes som värdefulla. I augusti 
2021 kontaktades samtliga deltagare eftersom dagverksamheten i gruppform 
kunde öppna igen efter pandemin. 12 personer valda aktivt stanna kvar i 
projektet och sju personer bestämde sig för att återgå till gruppverksamhet. 

På grund av pandemin har projektet inte kunnat fortlöpa i planerad omfattning 
och därför förlänger avdelningen äldreomsorg projektet med ytterligare ett år 
med uppföljning och slutrapport i december 2022. Befintlig uppföljning hos 
brukarna visar att brukarna är nöjda men en djupare analys, utvärdering och 
större brukarunderlag behövs för att kunna ta ställning om fortsatt riktning. 

Ekonomiska överväganden

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för socialnämnden. 
Projektet under 2021 har finansierats med statsbidrag ”motverka ensamhet bland 
äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom.” Även fortsatt projekt kommer att finansieras med hjälp av 
statsbidrag.
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