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Utredning av förutsättningar för ytterligare 
seniorcenter 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Utredning av förutsättningar 
för ytterligare seniorcenter, daterad den 13 maj 2022, som svar på 
Täbyalliansens uppdrag till socialnämnden att utreda förutsättningar för 
ytterligare seniorcenter. 

Sammanfattning 

Utredning har genomförts utifrån den politiska inriktningen om att utreda 
förutsättningar för ytterligare seniorcenter i Täby kommun. Utredningen finns 
sammanfattad i rapporten Utredning av förutsättningar för ytterligare 
seniorcenter, daterad den 13 maj 2022. 

Utredningens slutsats är att det finns förutsättningar att utveckla 
senioraktiviteter i samverkan med bibliotek och föreningar. Genom samordning 
och utvecklande av ambulerande och digitala senioraktiviteter skulle seniorer 
kunna erbjudas fler aktiviteter i sitt närområde. Rekommendationerna är att 
tillsätta en samordnande funktion som stödjer föreningar och biblioteken i 
samarbetet kring seniorverksamheten samt utvecklar ambulerade och digitala 
senioraktiviteter samt en utökning av personalbemanning till genomförandet av 
senioraktiviteter i samarbete med bibliotek och föreningar. Rekommendationen 
är även att utreda vidare hur mer riktade och uppsökande insatser kan nå de 
seniorer som är socialt isolerade. 
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Ärendet 

Bakgrund 
I ”Den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019-
2022” gavs utredningsuppdrag om förutsättningar för ytterligare seniorcenter. 
Uppdraget innefattar följande: ”Förutsättningar för ytterligare seniorcenter ska 
övervägas. Ett seniorcenter i anslutning eller som del av kommunens 
kommande vård- och omsorgsboende i Täby kyrkby ska särskilt utredas, liksom 
förutsättningar för att etablera seniorcenter i befintliga bibliotek med 
utnyttjande av kommunens särskilda föreningsbidrag för att motverka social 
isolering”. 

Utredningens slutsatser och rekommendationer 
För att utreda förutsättningar för ytterligare seniorcenter har information 
inhämtats från olika seniorföreningar samt avdelning äldreomsorg. Samverkan 
har skett med verksamhetsområde kultur- och fritid.. Befolkningsprognos för 
seniorer de kommande tio åren i förhållande till befintliga bibliotek har 
sammanställts. Fastighetsavdelningen har utrett lokalfråga i Täby kyrkby. 
Utredningen finns sammanfattad i rapporten Utredning av förutsättningar för 
ytterligare seniorcenter, daterad den 13 maj 2022,  som bifogas. 

Utredningen konstaterar att social isolering ofta leder till känsla av ensamhet 
som in sin tur kan ge psykiska och fysiska symtom. Ensamhet ses som ett 
folkhälsoproblem. Kommunen ska enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, främja 
förutsättningar för goda levnadsvillkor samt ta initiativ till och bevaka att 
åtgärder vidtas för att skapa goda förhållanden för äldre som har behov av 
samhällets stöd. Det framgår även av lagen att socialnämndens insatser för den 
enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och 
vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och 
andra föreningar. Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller 
annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha 
kontakt med andra. 

Täby kommun har seniorcenter på Lyktgränd i Täby centrum. Seniorcenter har 
bland annat syftet att motverka social isolering och stödja kvarboende genom att 
erbjuda en öppen mötesplats för social gemenskap med meningsfulla aktiviteter. 
Målgruppen är personer 65 år och äldre som bor i eget boende, lever i icke vald 
ensamhet och som inte kan ta del av det sociala, kulturella och träningsutbud 
som finns i Täby. 
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Föreningar med social verksamhet riktad mot seniorer har påtalat att de inte ser 
behov av ytterligare fast fysiskt seniorcenter. De beskriver att det finns behov av 
fler mötesplatser men att de behöver vara utspridda mer geografiskt i kommunen 
och att biblioteken kan vara en bra utgångspunkt för fler aktiviteter. 
Föreningarna tror att genom samordning av kommunens och föreningarnas 
aktiviteter och lokaler  så kan seniorverksamhet i Täby bli mer effektivt och nå ut 
till fler.  

Biblioteken är positiva till samarbete kring seniorer som är eller riskerar att bli 
socialt isolerade. De har inte egna resurser till att bedriva seniorcenter 
tillsammans med föreningar. Biblioteken ser positivt på ett samarbete med 
avdelning äldreomsorg när det gäller personal med fokus på seniorer och deras 
behov.  

Samlokalisering för seniorcenter med kommande vård och omsorgsboende 
”Johannas Trädgård” , som ligger i Täby kyrkby, har utretts av 
fastighetsavdelningen. Det kommer inte att finnas någon möjlig eller lämplig 
lokal i eller i anslutning till boendet. Kommunen har i eget bestånd ingen lokal i 
Täby kyrkby som skulle kunna vara lämplig för att inrymma ett seniorcenter. 

Bedömningen är att det finns förutsättningar och behov av att utveckla 
seniorcenter i samverkan med bibliotek och föreningar men att det anses inte 
nödvändigt att ha nya fasta lokaler. Genom samordning och utvecklande av 
ambulerande och digitala senioraktiviteter skulle seniorer kunna erbjudas fler 
aktiviteter i sitt närområde. Ambulerande verksamhet skulle kunna utformas så 
att aktiviteter erbjuds bestämda veckodagar på de olika biblioteken. På så sätt 
skulle det bli flera mindre seniorcenter spridda över kommunen. 

Det beskrivs av föreningar, seniorcenter och tjänstemän inom kommunen att det 
är en utmaning att nå de seniorer som är socialt isolerade. Det behövs riktade och 
uppsökande insatser för att nå ut med information och för att stödja och motivera 
till att bryta isoleringen. Bedömningen är att det finns behov av att samordna 
information för att nå ut till fler seniorer samt att det finns förutsättningar att 
förebygga och motverka social isolering genom fortsatt digitalisering. 

Utifrån det som framkommit under utredningen är rapportens 
rekommendationer: 

- tillsätta en samordnande funktion, motsvarande 100 procent av heltid, 
som stödjer föreningar och biblioteken i samarbetet kring 
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seniorverksamheten samt utvecklar ambulerade och digitala 
senioraktiviteter 

- utöka nuvarande seniorcenters bemanning med ytterligare 50 procent av 
heltid till genomförande av senioraktiviteter i samarbete med bibliotek 
och föreningar 

- utreda vidare hur mer riktade och uppsökande insatser kan nå de seniorer 
som är socialt isolerade (tillgång till digital teknik, samlad information i 
gemensamma kanaler) 

Ekonomiska överväganden 

Kostnaderna för förslagen i tjänsteutlåtandet beräknas till 1,1 mnkr per år, vilket 
ryms inom socialnämndens befintliga ram för ändamålet. I budget 2019 utökades 
ramarna med 1,0 mnkr för ett nytt seniorcenter på Ångaren som inte kunde 
genomföras. Därtill prognostiseras för nuvarande seniorcenter ett överskott om 
250 tkr för år 2022. Det har inte identifierats ytterligare ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

- Utredning av förutsättningar för ytterligare seniorcenter, daterad den 
13 maj 2022 

Expedieras 

Eini Ruottinen, utredare 

Ani Aslan, utredare 

Kultur- och fritidsnämnden 


	Utredning av förutsättningar för ytterligare seniorcenter
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Bakgrund
	Utredningens slutsatser och rekommendationer

	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


