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Referens

Charlotte Rydberg

Att vara äldre i Grödinge
Dag och tid

Onsdag 22 november kl. 19-21

Plats

Malmsjöskolan i Grödinge

Närvarande

Birgitta Mörk (S),
ordförande
Anders Gustafzon (S)
Johanna Hammarström (S)
Sven-Erik Holm (M)
Inger Grönberg (MP)
Anders Gustafsson (M)
Anders Dalenius (C)
Jan Karlsson (S)

Deltagare: 12 personer, varav 3
män och 9 kvinnor

Tuva Lund (S), vård- och
omsorgsnämndens ordförande
Paola Masdeu Vaerlien,
områdesutvecklare
Charlotte Rydberg,
kommunikatör
Ej närvarande

Björn Pettersson (S)
Kjell Sjöberg (TUP)

Sammanfattning

Mötet handlade om att vara äldre i Grödinge. Vård- och omsorgsnämndens
ordförande Tuva Lund var inbjuden för att berätta om aktuella frågor som berör seniorer i Grödinge.
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Deltagarna framförde bland annat att äldre behöver fler valmöjligheter när det
gäller boenden. Några gav också förslag på hur äldre skulle kunna engagera sig
genom exempelvis volontärskap och genom att följa med grannstödsbilen.
Minnesanteckningarna skickas till vård- och omsorgsnämnden.
Mötet

Dialogforums ordförande Birgitta Mörk (S) hälsade alla välkomna och berättade hur synpunkterna från förra dialogforum har hanterats.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) berättade om vad som
är på gång inom nämndens område just nu.
Den viktigaste frågan för Tuva Lund är att medborgarna ska vara nöjda med
omsorgen. Under ett och ett halvt år har de jobbat mycket hårt för att öka nöjdheten med omsorgen, ändå blev Socialstyrelsens senaste brukarundersökning
en besvikelse. De kommer nu enträget att arbeta vidare för att alla ska vara
nöjda och trygga med omsorgen i Botkyrka kommun.
En genomlysning av hemtjänsten har visat att många önskar mer aktiviteter,
gärna individuella aktiviteter. Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att möta
denna önskan. Genom extratjänster kommer personer kunna fungera som promenadvärdar, både för personer med hemtjänst och för personer på vård- och
omsorgsboenden. De har också infört aktivitetsansvariga på alla vård- och omsorgsboenden.
De har också infört sällskapsvärdar på vård- och omsorgsboenden, som ska
öka tryggheten i gemensamhetsutrymmen när annan personal måste hjälpa
boende på annat håll.
En annan nyhet inför nästa år är sommarsemester för äldre. Detaljerna kring
detta är ännu inte klart.
Är semestervistelsen bara för äldre som bor i vård- och omsorgsboenden, eller
kan andra äldre åka också?
Tuva Lund: I utredningen ingår både personer som bor i vård- och omsorgsboenden och de som har hemtjänst. När utredningen är klar kommer vi att kunna
ge mer svar på hur det ska fungera.
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Hur många kommer att kunna åka?
Tuva Lund: Det är också en fråga som vi får återkomma till när utredningen är
klar.
Vi är nog många äldre som vill vara med och göra nytta, kanske laga mat. Kan
vi anmäla oss som volontärer?
Tuva Lund: Jag tar med mig den frågan, men redan idag samarbetar förvaltningen med enskilda frivilliga eller föreningar för att tillskapa ytterligare värde
i verksamheten.
Finns det pengar till extratjänsterna?
Tuva Lund: Ja, de är framförallt statligt finansierade. Extratjänsterna är en arbetspolitisk insats, kommunen står för handledartid.
Jan Karlsson: Grannstödsbilen kör dagtid fem dagar i veckan. I vissa kommuner hämtar grannstödsbilden upp personer som vill åka med ett par timmar. Vi
bildade en förening i måndags och vill gärna teckna avtal med kommun och
polis. Du får gärna ta med dig den idén om du vill.
Tuva Lund: Jag tar med mig det.
Många äldre sitter ensamma…
Tuva Lund: Promenadvärdar kan både de som bor i vård- och omsorgsboende
anlita. Vi har också infört något som kallas egentid i hemtjänsten, där man
själv kan bestämma vad man vill göra med en viss tid.
Tuva Lund: Behovet av vård- och omsorgsboenden kommer att öka framöver.
Vi planerar nu bland annat för ett nytt boende i Vårsta, ner mot Brosjön. Det är
tänkt att bli 60 nya platser, med ett rum, hall, badrum och ett litet pentry.
Vi vill flytta från villorna och byta till mindre, men vi kanske vill ha det lite
större.
Tuva Lund: I stora delar är det lagstadgat när man utformar vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsboenden är för dem som behöver omsorg
dygnet runt, t ex dementa. Men det finns också andra typer av boenden.
Vi har till exempel inrättat ett servicehus i Tumba, som man kan bo i utan att
man behöver omsorg dygnet runt. Där är den sociala gemenskapen viktig och
man gör vissa aktiviteter och äter vissa måltider tillsammans.
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Vi har även så kallade trygghetsbostäder på gång, som alla över 70 år kan
ställa sig i kö till, det krävs inget omsorgsbeslut. De är utformade så att rullatorer och rullstolar ska kunna passera.
När blir vård- och omsorgsboendet klart i Vårsta?
Tuva Lund: Det beror lite på när detaljplanen antas och om den överklagas.
I december kommer vi att tillsätta en referensgrupp som ska fungera som medborgarnas röst vid planeringen av det nya vård- och omsorgsboendet.
Tuva Lund informerade också om arbetet med hälsoinformatörer och att det
behövs fler som väljer vård- och omsorgsyrket framöver.
Gruppdiskussioner

-

-

-

-

Det är angeläget att olika typer av ”mellanboende” byggs i Grödinge,
gärna i samband med det nya bostadsområdet Slättmalm och i det befintliga området i Bremora.
Vi önskar en distriktsköterska i Vårsta.
I samband med att det byggs i Grödinge behöver kommundelen marknadsföras bättre.
De som handlägger och beslutar om hjälp av olika anledningar inom
vård- och omsorgsförvaltningen borde inte kalla sig för myndighet,
hellre biståndsenhet. Det finns personer som upplever benämningen
som skrämmande.
Äldre som vill bo kvar i Grödinge behöver ha tillgång till både hyresoch bostadsrätter.
Botkyrkabyggen bör installera hissar i de äldre husen som saknar hiss,
så att äldre slipper vänta till att lägenheter på nedre botten ska bli lediga.
Många är 70 + i Grödinge.
Vad hände med de planerade trygghetsboendet i centrum?
Det finns problem med att äldre inte kan lämna sina hus och unga som
inte kommer in på bostadsmarknaden. Det finns inlåsningseffekter som
man behöver ta itu med.
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