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Svar på interpellation ”Ofrivillig ensamhet hos äldre” från Anna-Maria 
Boström (S)

Interpellanten ställer två frågor:
1. Hur omfattande är ofrivillig ensamhet bland äldre i Vallentuna?
2. Vilken strategi har Vallentuna kommun för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet 

bland äldre?

Gällande fråga 1 har vi kunskap främst från Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen”. 5 procent av våra äldre inom hemtjänsten och 15 procent inom särskilt boende 
anger att de ofta besväras av ensamhet. Tabellen nedan visar att ensamheten bland äldre är lägre i 
Vallentuna kommun än i Stockholms län och riket som helhet. I materialet finns det för Vallentuna 
kommun inga tydliga skillnader utifrån könstillhörighet eller ålderskategori.

Andel som svarar ”Ja, ofta” på frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?” 
Vallentuna Stockholms län Riket

Hemtjänst
2020 5% 13% 13%
2019 14% 14% 13%
2018 11% 14% 14%
Särskilt boende
2020 15% 21% 19%
2019 14% 18% 18%
2018 15% 18% 18%

Ovanstående gäller dock endast äldre som har biståndsbedömda insatser från kommunen. För att få 
kunskap om övriga äldre kan man gå till nationella studier som bland annat genomförs av Statistiska 
centralbyrån och SOM-institutet. Nackdelen med dessa är att de i allmänhet inte kan brytas ned på 
åldersgrupp och kommun samtidigt. Från dessa studier kan man dock dra några generella slutsatser 
som exempelvis att ensamheten är minst i landet i Stockholmsregionen, att män är mer ensamma än 
kvinnor och att ensamheten ökar från ålderskategorin 65+ och är dubbelt så hög som befolknings-
genomsnittet för ålderskategorin 85+. Dessa undersökningar visar samtidigt att ensamheten bland 
äldre har minskat stadigt under hela 2000-talet.

Svaret på fråga 2 handlar till stor del om de biståndsbedömda verksamheterna hemtjänst och SÄBO 
men socialförvaltningen och kommunen som helhet mycket annat utöver detta. Nedanstående lista 
ger en överblick av detta arbete.

Löpande omvärldsbevakning. Socialförvaltningen medverkar i undersökningar som ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen”. Förvaltningen följer också forskning och statistik samt tar del av andra 
kommuners erfarenheter. Exempelvis driver Ekerö kommun ett projekt under 2020-2022 och deras 
första rapport presenterades i november 2020.

Icke biståndsbedömda verksamheter som förebygger ensamhet. Kommunen stärker upp 
träffpunktsverksamheterna för att skapa bättre möjligheter till aktiviteter för äldre. Viktiga skäl till 
flytten av ansvaret från Socialförvaltningen till Fritidsförvaltningen är att de är kommunens experter 
på hur man skapar lockande och meningsfull fritid för olika målgrupper samtidigt som de har bättre 
förutsättningar att sprida vidare verksamheterna geografiskt i kommunen så att fler äldre kan ta sig 



till verksamheterna. Socialförvaltningens äldrestrateg har förmedlat kontaktuppgifter till 
pensionärsföreningarna till fritidsförvaltningen för att säkerställa ett gott samarbete dem emellan. 

Anhörigkonsulenten har ett pågående samarbete med organisationen ”Hjärnkoll” som arbetar med 
att förebygga psykisk ohälsa. Anhörigkonsulenten har erbjudit äldre över 70 år gruppsamtal på 
telefon där en samtalsledare från Hjärnkoll leder samtalet utifrån materialet ”Vi pratar om livet”.

Socialförvaltningen har sedan några år ett samarbete med Sports Club där äldre erbjuds 
vetenskapligt utformad träning och resultatuppföljning i grupp. Ambitionen är att utöka detta till fler 
träningsanläggningar men verksamheten har varit pausad under 2020 på grund av pandemin.

Stöd till pensionärsföreningar och kommunikation till målgruppen äldre. Pensionärsföreningarna är 
en väldigt viktig part när det gäller att förebygga ensamhet då de genom sina olika inriktningar och 
olika verksamheter kan nå ut till fler äldre med olika intressen. Vallentuna kommun stöttar 
pensionärsföreningarna genom möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet. I KPR har 
socialförvaltningens äldrestrateg även tipsat om de nationella statsbidrag som finns att söka för 
pensionärsföreningar då, enligt Socialstyrelsen, inga pensionärsföreningar i Vallentuna kommun har 
sökt dessa bidrag.

Genom KPR (kommunala pensionärsrådet) har pensionärsföreningarna också varit delaktiga i hur 
kommunens kommunikation till äldre som målgrupp ska ske. Kommunikationen har anpassats efter 
detta och information skickas nu i större utsträckning ut både digitalt och som vanliga brev än 
tidigare. I det senaste brevet till alla 70+ i kommunen informeras det om: bibliotekets kulturbil som 
från i tisdags (12/1 2021) kör böcker ända hem till kommuninvånarnas dörr, olika utomhusaktiviteter 
anordnade av Fritidsförvaltningen, möjligheter att ringa och träffa Träffpunktens personal och 
volontärer utomhus, kontaktscenters möjligheter att hjälpa till samt om möjligheten att ringa 
Äldrelinjen om man behöver någon att tala med.

Extra åtgärder med anledning av ökad isolering under Covid-19 pandemin. Under pandemin har 
hemtjänstkunder beviljats mer tid till promenader, sällskap vid måltider och social samvaro. Insatser 
såsom tillsyn och trygghetsringning har också utökats. Inom SÄBO har man köpt in surfplattor och 
hjälper de äldre med videomöten med vänner och anhöriga. Kontaktpersoner styr om delar av sitt 
arbete från möten till social samvaro.

Statsbidraget ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom”. Tidigare har socialförvaltningen angett att detta statsbidrag 
användes främst för att öka kvaliteten i demensvården. Då några av utbildningsinsatserna som var 
planerade fick ställas in på grund av pandemin har vissa resurser styrts om för att öka den sociala 
samvaron på SÄBO. Man har bland annat köpt in fler surfplattor, musikspelare, gymnastikmaterial, 
utemöbler och olika former av terapimaterial.

Torbjörn Einarsson
Ordförande i Socialnämnden (C)
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