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Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-

Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inlämnat en motion om att socialnämnden ska undersöka
möjligheterna att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. I motionen
framhålls att många studier visar på vikten av socialt umgänge för de äldres välbefinnande.
Vidare jämförs situationen för Tyresös pensionärer som har en träffpunkt i Trollbäcken
öppen ca 8 timmar i veckan med pensionärerna i Haninge som har tillgång till 9 träffpunkter
öppna 5-6 dagar i veckan.
All forskning visar på att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på träffpunkter för äldre. Det
blir färre hemtjänsttimmar och senareläggning av behov av särskilt boende. Förebyggande
verksamhet inom äldreomsorgen framhålls i den Nationella äldreomsorgsplanen som en
viktig åtgärd för att klara äldreomsorgen framöver och innebär nationalekonomiska vinster.
I motionen talar man om Haninges koncept och det är detsamma som rekommenderas av
socialstyrelsen och innebär ett nära samarbete med hemtjänsten. Utformningen sker enligt
de lokala förutsättningarna i varje kommun. Alla andra kommuner i Stockholms län har
eller planerar (Uppl.Bro)redan träffpunkter för äldre i kommunal regi och i samarbete med
frivilligorganisationer, ofta kombinerade med fysisk aktivitet och uppsökande verksamhet.
Solna utgör ett bra exempel.
Det är viktigt att verksamheten samordnas av kommunen, att det finns en spindel i nätet
som kan sköta samarbetet med frivilliga organisationer, pensionärsorganisationer, volontärer, hemtjänsten m fl. Den målgrupp den öppna verksamheten riktar sig till i första hand
är de som kanske fått hemtjänst, saknar socialt nätverk och blivit oföretagsamma på grund
av ensamhet eller krämpor av olika slag. Enligt den nationella brukarundersökningen i Tyresö
besväras 54 % av personer som har hemtjänst av ensamhet. Det är därför som det måste
finnas nära kontakter med hemtjänsten, som kan stimulera till att personen kommer iväg till

träffpunkten. Socialstyrelsen anser att träffpunkter som samordnas av kommunen och
hemtjänsten lyckas bättre med att nå de äldsta pensionärerna än träffpunkter som ordnas i
helt frivillig regi. Träffpunkterna ska ses som en naturlig del av framtidens hemtjänst. Ska
man bo hemma så länge som möjligt måste man hitta former för att motverka den
ensamhet och den därpå följande ohälsa det för med sig
Det är inte bara i den enskildes eget intresse utan också i kommunens intresse att
pensionärerna ges möjlighet att hålla sig friska fysiskt och psykiskt så länge som möjligt i livet
och att anhörigvårdare orkar så länge som möjligt. Om kommunen är intresserad av att
medverka till ett friskare åldrande och minskade kostnader för omsorg så är träffpunkter en
viktig förebyggande verksamhet.
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