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Din guide till
äldreomsorgen

Avlastning

Stöd för dig
som är anhörig
Stöd hemma

Välj utförare
av hemtjänst
Mötesplatser i Botkyrka

Gemenskap
och aktiviteter
för dig över 60 år

”Jag tar mig alltid
tid att prata med
dem jag hjälper”
Daniel Aouat, Botkyrkafixare

En plats i solen
På omslaget ser vi Gretchen Åberg,
Dick Ekstrand och Benny Forsberg
som sitter på stranden och njuter
av ljus, värme och ljudet av vågornas
brus. Är de på charterresa? Inte alls.
De besöker ljusrummet ”Mauritius”
på Mötesplats Tumba!
Läs mer på sidan 7

Förord

Här är din guide
till äldreomsorgen
i Botkyrka

G

enom livet förändras vi som människor. I olika skeden får vi
nya behov och andra förutsättningar. Kanske befinner du dig
i en situation då du vill hitta aktiviteter, utöka ditt umgänge
och hitta nya sociala sammanhang? Du kanske upplever att du nu behöver hjälp hemma för att klara av vardagen? Eller känner att du som är
anhörig skulle må bättre om du kunde få stöd och viss avlastning?
Jag och mina medarbetare inom Botkyrka kommuns äldreomsorg

arbetar för att du ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Att du
ska känna dig trygg, vara delaktig och kunna påverka din vardag och
den omsorg du kan behöva. Inom Botkyrkas äldreomsorg finns ett brett
utbud av aktiviteter, stöd och service som hjälper dig att göra just det.

Visste du till exempel att Botkyrka kommun har en ”Botkyrkafixare”,

som kostnadsfritt hjälper dig med enklare sysslor i hemmet som kan
vara riskfyllda för dig att göra själv? Att du som behöver hemtjänst själv
kan välja mellan olika utförare av hemtjänst? Eller att kommunen har
flera olika mötesplatser med träningsmöjligheter och kulturella aktiviteter för dig som är 60 år och äldre?

”Du ska
kunna leva
ett aktivt
och självständigt liv”

Genom den här tidningen får du möjlighet att bekanta dig lite närmare

med de olika former av omsorg du kan ta del av som senior medborgare. En del av stödet behöver du ansöka om och betala för, annat
är gratis och kräver ingen ansökan. Bläddra vidare i tidningen
och träffa några av våra medarbetare inom omsorgen, som
berättar om sin vardag. Här hittar du också information
om hur du gör för att ansöka om stöd och hur det
fungerar från ansökan till beslut.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har

frågor eller behöver hjälp. Vi finns här för dig!

Petra Oxonius
Vård- och omsorgsdirektör, Botkyrka kommun
DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd för dig som
är äldre i Botkyrka

Är du över 65 år
och behöver stöd
i din vardag?
Du som är äldre och behöver stöd för att klara
vardagen kan ha rätt att få stöd från kommunen.

S

tödet du får ska underlätta för dig att leva
ett tryggt, meningsfullt och självständigt
liv, utan att överta dina egna förmågor. Det
ska ges med respekt för din vilja och integritet. Stödet
kallas för bistånd och regleras enligt socialtjänstlagen.
Mer om hur äldreomsorgen jobbar kan du läsa om på
sidan 29.

Anpassningar under pandemin

För att ge en trygg och säker omsorg under coronapandemin kan Botkyrka kommun behöva anpassa
olika verksamheter. Du får aktuell information om
respektive verksamhet på Botkyrka kommuns webbplats www.botkyrka.se eller genom att vända dig till
kommunens medborgarcenter.

Information och stöd på finska
Botkyrka ingår i det finska förvaltningsområdet. Det
innebär att du har rätt att få omsorg helt eller delvis på
finska. Du har också rätt att få tala och få svar på finska
när du kontaktar kommunen. Du kan beställa en finsk
digital version av den här broschyren genom att kontakta kommunens medborgarcenter.

Botkyrka kommuns medborgarcenter kan ge dig svar på dina
frågor eller lotsa dig vidare vid behov.
Telefon: 08-530 610 00

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Gemenskap & aktiviteter

Mötesplatser för
dig över 60 år
Mötesplatserna är aktivitetscenter för dig som är 60 år eller äldre.
Här kan du träffa nya vänner, träna, delta i kulturella aktiviteter eller
komma in och fika. Mötesplatserna drivs av frivilliga. Engagera dig du
också! Du kan till exempel hjälpa till i fiket, leda aktiviteter eller vara
med och planera mötesplatsens verksamhet.
Mötesplats
Grödinge

Mötesplats
Tumba

Mötesplats Grödinge ordnar aktiviteter som filmvisningar, musikstunder, hantverksträffar och
odling i pallkrage med mera. Här
finns också kafé, vävstol och ett
minigym med träningscykel och
gåband.

På Mötesplats Tumba kan du ägna
dig åt styrketräning med maskiner,
mjukare gymnastik eller qigong.
Träningskort köper du på mötesplatsen och du får hjälp av en
instruktör att komma igång. Mötesplatsen har även ett solrum med 33
graders värme och ett kafé.

Öppettider:
Måndag 10:00–14:00
Tisdag 10:00–14:00
Torsdag 10:00–14:00
Adress: Ringvägen 2, Grödinge
Telefon: 072-596 69 21

Öppettider:
Måndag–Torsdag 07:30–16:00
Fredag 07:30–15:00
Adress: Samaritvägen 2, Tumba
Telefon: 073-421 87 50

Mötesplats
Alby

Öppnar
våren
2022

Under våren 2022 öppnar Botkyrka kommun en ny mötesplats
för seniorer i Alby.
Du hittar Mötesplats Alby på
entréplan i byggnaden Albys
hjärta på Albyvägen 7.

Du hittar aktuell information om Botkyrka kommuns mötesplatser för seniorer på
www.botkyrka.se/motesplatser och på www.facebook.com/Botkyrkasmotesplatser

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Gemenskap & aktiviteter

Hallå
där!
Vad gör ni på
mötesplatserna?

Camilla Lindquist
Samordnare för mötesplatserna
Vad är din roll här på
mötesplatserna?

Susanne Ulvefjord
Anne Christine Ågren
Gun-Britt Lindblad
Besökare på Möteplats Grödinge

– Vi är ett gäng som träffas här på
tisdagar varannan vecka för att ha
stickkafé tillsammans. Vi hjälper
varandra ibland och delar tips och
mönster med varandra.
Hur länge har ni hållit igång?

– Vi har hängt ihop i ungefär
tio år och har lärt känna varandra
genom stickningen. Vi stickar för
att vi är mer eller mindre besatta av
det kan man säga!
Vad är det bästa med
Mötesplats Grödinge?

– Den sociala delen är det viktigaste! Och sedan är det en bonus att
vi kan beställa gott fika i kafeterian
också när vi tar en paus i stickningen.
8
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– Jag är samordnare och jag är
också utbildad personlig tränare.
Jag ser till att alla känner sig välkomna och går igenom utrustning
och ger träningstips och håller
i träningspass. Tillsammans med
min chef och med de frivilliga som
arbetar i kaféet och i arbetsgruppen
planerar vi verksamheten.
Kan besökarna vara med och
påverka verksamheten?

– Absolut! Vi får önskemål som
kommer spontant från våra besökare. Just nu har vi en enkät som ligger framme på borden i kafeterian.
Vad är bäst med att jobba med
mötesplatserna?

– Träning, kultur och möjlighet
till socialt umgänge ger ju en positiv effekt både fysiskt och mentalt
vilket i sin tur ger glädje. Det är
en väldigt god stämning här och
jag försöker hjälpa var och en som
kommer hit på det sätt som passar
individen bäst!

Nirlep Singh
Tränar på Mötesplats Tumba

– Jag kommer hit för att träna på
gymmet. Det är bra och billigt att
kunna träna här.
Hur ofta tränar du här?

– Just nu tränar jag två dagar
i veckan men min ambition är
träna tre dagar per vecka.
Tar du del av andra aktiviteter?

– Jag tar inte del av andra
aktiviteter här utan går bara på
gymmet. Men den sociala biten är
också trevlig. Det är trevligt att ha
människor runt omkring.
Vad är det bästa med
Mötesplats Tumba?

– Det bästa är att jag kan träna
när det passar mig. De har också en mycket bra samordnare som
fick mig att känna mig välkommen och som gick igenom maskinerna med mig när jag var här
första gången.

Dagverksamhet
Dagverksamheten är till för dig som har svårt att själv ta dig ut
på sociala aktiviteter. Genom dagverksamheten får du stöd att
komma ut och göra trevliga saker tillsammans med andra.
Syftet är att bryta känslan av ensamhet och att du ska få stöd
att behålla dina fysiska och sociala förmågor. Dagverksamheten kan du besöka en till fem dagar i veckan beroende på
vad du behöver.
På dagverksamheten serveras frukost, lunch och fika och du
kan delta i aktiviteter som gymnastik, frågesport, högläsning,
bakning, promenader och sällskapsspel. Om du behöver får du
hjälp att ta dig till och från dagverksamheten. Det finns dagverksamhet för dig som bara behöver ha social samvaro, och
för dig som behöver extra stöd på grund av demenssjukdom.

Dagverksamhet ansöker du om hos en
biståndshandläggare.
Läs mer på sidan 26.
www.botkyrka.se/dagverksamhet

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd: Syn & tal

Stöd vid nedsatt syn
eller rörelsehinder
För dig som är äldre och har nedsatt syn eller rörelsehinder finns
olika former av stöd, så att du kan ta del av samhällsinformation,
besöka vård eller delta i kulturevenemang.
Taltidning
Botkyrka kommun ger ut en kostnadsfri taltidning

för dig som har nedsatt synförmåga eller läs- och
skrivsvårigheter. Taltidningen har inläst material
från lokaltidningar och kommunens webbplats och
består av artiklar, viktig samhällsinformation och
olika evenemangstips. Botkyrka taltidning är gratis att
prenumerera på. Som prenumerant kan du få tidningen
hemskickad som Daisyskiva. Du kan också välja att
läsa den digitalt via appen Legimus.

För att beställa prenumeration på
Botkyrkas taltidning, mejla till
tidningar@irismedia.se

Ledsagning
Ledsagning kan du få om du är äldre och har en

funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för
att delta i samhällslivet. Du kan ansöka om ledsagning
till kultur- och fritidsaktiviteter som teater, konsert
och idrottsevenemang eller för besök till läkare, frisör,
fotvård, sjukgymnast eller andra behandlingar. För att
få ledsagning krävs att du inte kan få hjälp med transport på annat sätt – till exempel med färdtjänst eller
sjuktransport med särskild service. Om du har en grav
synskada kallas ledsagningen för ledsagarservice och
är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad.
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Ledsagning ansöker du om hos
en biståndshandläggare.
Läs mer på sidan 26.
www.botkyrka.se/ledsagning

Stöd: Bostad & resor

Fler anpassningar
och stöd i vardagen
Du som är äldre och har en funktionsnedsättning kan få bidrag för
att anpassa din bostad. Med färdtjänst kan du få hjälp med såväl
korta som längre resor.
Bidrag för att
anpassa bostaden
Du som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver
anpassa din bostad, kan ansöka
om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget kan du använda för
att till exempel låta ta bort
höga trösklar, byta badkaret
mot dusch eller för att montera
rullstolsramp utomhus.

Bidraget ansöker du om på en
särskild blankett som du beställer
på telefon 08-530 610 00 eller laddar ner
från kommunens webbplats
www.botkyrka.se/
bostadsanpassningsbidrag
Tillsammans med blanketten ska du
skicka ett intyg från din läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast om att du
behöver anpassa din bostad.

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd: Bostad & resor

Färdtjänst
– hjälp att resa inom Stockholms län
Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel som buss, tåg
och tunnelbana, kan få åka med färdtjänst. Servicen finns för dig
som har en bestående funktionsnedsättning och till exempel inte
ser, har svårt att röra dig eller inte kan åka ensam utan ledsagare.
Med färdtjänsten får du ett färdtjänstkort som du beställer
dina resor med. Det vanligaste är att resa med taxi, men du
som behöver kan också beställa specialfordon med rullstolslift.
Resorna har reducerat pris och ett högkostnadsskydd som gör att
du som reser med färdtjänst inte betalar mer än någon som reser
med 30-dagarsbiljett i SL-trafiken.

SÅ ANSÖKER DU
OM FÄRDTJÄNST:
Be din läkare om
ett läkarintyg för
färdtjänst. Hen kommer

1

då att skicka intyget till
kommunens medborgarkontor.

2

Fyll i ansökningsblanketten. Den

får du med posten efter
att ditt läkarintyg kommit
in till medborgarkontoret.
Träffa din
färdtjänsthandläggare. Ta med dig din

3

Riksfärdtjänst
– resor mellan länsgränser
Med riksfärdtjänsten kan du åka tåg, båt, flyg eller speciellt anpassat

fordon mellan Stockholms län och ett annat län i Sverige. Resorna
ansöker du om vid enstaka tillfällen – till exempel när du ska på
semester eller besöka vänner och släktingar.
Riksfärdtjänsten är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som gör att dina resor blir extra kostsamma.
För riksfärdtjänsten betalar du en så kallad egenavgift. Den beräknas efter hur långt du reser, och tar hänsyn till att du inte ska behöva
betala mer för din resa än vad en normal biljett skulle kosta. Kostnaderna för till exempel rullstolsplats, eller för att du tar med din
ledsagare, betalar kommunen.

Riksfärdtjänst ansöker du om på en särskild blankett
som du beställer genom kommunens medborgarkontor
på telefon 08-530 610 00 eller laddar ner från
www.botkyrka.se/riksfärdtjänst
Tänk på att ansöka senast tre veckor innan du
önskar resa.
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ifyllda blankett till medborgarkontoret. Om du
inte har haft färdtjänst
tidigare behöver du också ta med ett foto.
Din färdtjänsthandläggare kommer nu att
göra en utredning som
hen skickar till färdtjänstnämnden.

4

Få svaret med
posten. Svaret på

din ansökan får du i ett
beslut från färdtjänstnämnden. Om du fått ja
till färdtjänst får du också
broschyren ”Resa med
färdtjänst”, där du bland
annat kan läsa om hur
du beställer resor och
vad det kostar. Inom 14
dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig.
www.botkyrka.se/
färdtjänst

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd: Hemma

Stöd och hjälp för
dig som bor hemma
Lev självständigt och tryggt hemma, genom
att få hjälp med det du inte klarar själv.
Botkyrkafixaren – fixarhjälp hemma
Botkyrkafixaren hjälper till med enklare sysslor som

kan vara tunga för dig eller där du löper risk att ramla
och skada dig om du skulle göra dem själv. Det kan till
exempel vara att:

* Byta glödlampor i taket
• Sätta upp gardiner
• Hämta saker från vind, källare eller höga skåp
• Spika upp tavlor, sätta upp medicinskåp

Botkyrkafixaren kan också ge råd om hur du gör ditt
hem säkrare, hjälpa dig att ordna halkskydd under mattor och ordna sladdar så att du inte riskerar att snubbla.
Hjälpen är gratis, men du betalar själv för eventuella
materialkostnader.

Ring medborgarcenter
på telefon 08-530 610 00
vardagar kl 08:00–10:00 för att
boka tid. Be att få tala med
Botkyrkafixaren.
www.botkyrka.se/botkyrkafixaren

”Jag tycker mycket om
att arbeta med människor
och att möta nya ansikten
varje dag”
Daniel Aouat, Botkyrkafixare

14

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN

Stöd: Hemma

Birgitta Larsson:

”Jag kan rekommendera andra
att ta hjälp av Botkyrkafixaren”
När Botkyrkafixare Daniel Aouat rycker ut handlar det
både om att arbeta fallförebyggande och att minimera
risker i hemmet hos seniorer i Botkyrka. Birgitta Larsson bor i Bremora och har anlitat Botkyrkafixaren vid
flera tillfällen.

B

irgitta brukar ringa

Botkyrkafixaren för att få
hjälp med sina gardiner.
– Daniel är en sådan trevlig person och vi brukar småprata medan
han hjälper mig, säger Birgitta.
Daniel har arbetat som Botkyrkafixare i över 15 år och har
lång erfarenhet inom äldreomsorgen. Tidigare har han arbetat som vaktmästare på äldreboenden, både i Stockholms stad och
i Botkyrka.
– Det jag tycker bäst om med
mitt jobb är att alla är så nöjda

och glada för att ha fått
hjälp, och även för att
få prata och vara sociala en stund. Jag tar
mig alltid tid att prata
med dem jag möter då
jag vet att många uppskattar att få besök, säger Daniel.
– Jag tycker mycket om att
arbeta med människor och att
möta nya ansikten varje dag. Jag
tycker också om att möta äldre
människor och ta del av deras
historier.
När Botkyrkafixaren Daniel

varit på plats hos Birgitta har han
också hjälpt till med andra saker,
som att byta lampor i badrumsskåpet eller sätta i nya batterier
i brandvarnaren.
Att inte klättra på stolar
och stegar är ett högst
medvetet val för
Birgittas del.
– Det är så svårt att
stå på en pall och så lätt
hänt att kliva snett. Jag
vill inte sluta mina dagar
med en bruten lårbenshals. Det är
inte värt risken, säger Birgitta och
tillägger:
– Jag kan verkligen rekommendera andra att ta hjälp av
Botkyrkafixaren. Både för den
fina servicen och för att han är så
väldigt glad och trevlig!
DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd: Hemma
Hemtjänst
– service och
omvårdnad hemma
Du som behöver hjälp att sköta

dina vardagssysslor hemma kan
ansöka om att få stöd av hemtjänsten. Stödet utgår från dina
behov efter bedömning av en
biståndshandläggare. Syftet är att
du ska känna dig trygg och få det
stöd som du behöver för att kunna
bo kvar i ditt hem. Genom hemtjänsten kan du till exempel få hjälp
med:

• Städa, tvätta, bädda rent eller
göra inköp
•E
 nklare matlagning och måltidsstöd
•H
 andla, gå ärenden
• Komma ut på promenad
•L
 edsagning till frisör, bank
med flera
•O
 mvårdnad, till exempel stöd
att duscha, äta/dricka, klä av
och på kläder
•T
 rygghetslarm och
trygghetskamera

Du som är över 75 år och vill ha
hjälp med vardagssysslor i upp till
sex timmar per månad behöver
inte genomgå någon behovsbedömning, utan handläggaren tar
beslut om det du uttrycker behov
av. Du betalar en avgift för stödet
och ansöker på samma sätt som för
övrig hemtjänst.

Hemtjänst ansöker du
om hos en biståndshandläggare.
Läs mer på sidan 26.
www.botkyrka.se/
hemtjanst
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Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten
Du som har rätt till hemtjänst kan välja mellan fem utförare av

hemtjänst:

• Aros omsorg
• Botkyrka kommuns hemtjänst
• Eveo
• Nyckeln hemtjänst
• SAAND service & omsorg

Ring medborgarcenter
för mer information på
telefon: 08-530 610 00
På botkyrka.se/

Alla hemtjänstutförare uppfyller
valmöjlighet kan du
kommunens krav. På så sätt kan
läsa om och jämföra utfödu vara säker på att det stöd du
rarna. Du kan också få mer
information skriftligt eller
får håller samma kvalitet och
muntligt av en biståndsatt du får samma stöd enligt ditt
handläggare.
biståndsbeslut, oavsett vilken
hemtjänst du väljer. Även
hemtjänstavgiften är densamma
oberoende av vilken hemtjänstutförare du väljer.
Utförarna har begränsat utrymme. Det innebär att du har
möjlighet att välja utförare av hemtjänst, men att du kanske inte
får det val du gjort på en gång, utan kan ställa dig i kö. Under
tiden som du står i kö får du stöd från den utförare som har ledigt
utrymme. Om du inte gör ett aktivt val av utförare får du stöd av
den hemtjänst som har ledigt utrymme.

Stöd: Hemma

Trygghetskamera
Du som har behov av nattlig tillsyn kan få det genom
hemtjänsten. Om du blir beviljad nattlig tillsyn kan du
välja att få tillsynen via en trygghetskamera. Då gör
hemtjänstpersonalen tillsynen via en kamera i stället
för genom ett hembesök. Du får samma trygghet och
hjälp, men behöver inte bli störd av att hemtjänsten
kommer in
i ditt hem under natten. Kameran kan också ge en
ökad känsla av självständighet.
Tillsynen sker vid bestämda tillfällen
som du och hemtjänsten kommer
överens om. Då är kameran aktiv i
ungefär 30 sekunder. Övrig tid är
kameran avstängd. Om du inte
syns i bild görs en ny tillsyn efter
en stund. Är du fortfarande inte
synlig i bild åker hemtjänstens
personal hem till dig.
Kameran eller personalen kan
inte spara eller lagra bilder eller
filmmaterial. Det enda som sparas är
tidpunkter för tillsynen, hur länge den
varat och vem som har gjort tillsynen.

Trygghetslarm eller trygghetskamera ansöker du om hos en biståndshandläggare.
Läs mer på sidan 26.
www.botkyrka.se/trygghetslarm
www.botkyrka.se/trygghetskamera

Trygghetslarm
Ett trygghetslarm kan du få

om du har lätt att ramla eller
är orolig. Larmet bär du
alltid på dig, antingen på
armen eller runt halsen.
När du trycker på larmet
går en signal direkt till en
larmcentral. Om du behöver
hjälp kontaktar larmcentralen
hemtjänstpersonal som kommer
hem till dig.

Hemgångsteam – stöd efter sjukhusvistelse
Botkyrkas hemgångsteam kan hjälpa dig som är
över 65 år och har behov av extra stöd i hemmet
efter att ha varit på sjukhus. Målet är att du ska
känna dig trygg hemma och klara dig själv så bra
som möjligt.
Hemgångsteamet är ett slags hemtjänst som du
kan få stöd av i upp till tio vardagar efter att du
kommit hem från sjukhuset. Teamet arbetar under
dagtid och samarbetar med hemtjänsten. Om du har
behov av hjälp på kvällar, nätter och helger får du
det av den vanliga hemtjänsten.
När du beviljats hemgångsteam får du en kontaktperson från teamet. Som regel ska du möta samma
person från teamet under hela perioden. Mot slutet av
perioden med hemgångsteam bokar kontaktpersonen ett uppföljningsmöte hemma hos dig.
Förutom kontaktpersonen närvarar biståndshandläggaren och någon från hemtjänsten. Dina anhöriga
kan också vara med, om du vill det. På mötet planerar
ni det stöd du ska få i fortsättningen.

Det här gör din kontaktperson:
• Besöker dig på sjukhuset innan du åker hem.
• Möter upp när du kommer hem. Tillsammans
går ni igenom det du behöver: till exempel att
mat, mediciner och hjälpmedel finns på plats.
• Ger det stöd du har behov av under de första
dagarna. Tillsammans kommer ni fram till de
mål du vill uppnå.
• Sköter kontakter med andra som stöder dig,
till exempel vårdcentralens hemsjukvård.

Beslut om hemtjänst med stöd av
hemgångsteam tas av biståndshandläggare i samband med vårdplaneringen på sjukhuset inför utskrivning.

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Boende för äldre

Boende för dig som
har behov av vård
Om du har ett större behov av vård och omsorg kan du
ansöka om att få flytta till ett äldreboende. I Botkyrka
finns boenden med olika inriktningar.
Vård- och omsorgsboende
På ett vård- och omsorgsboende
får du omsorg och tillsyn dygnet
runt. Här finns personal som
hjälper till med städ och tvätt,
och som ser till att du är trygg
och får det stöd du behöver. Du
har också tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut,
dietist och läkare vid behov.

Din egen lägenhet
På vård- och omsorgsboendet
hyr du en egen lägenhet. Boendet
står för en höj- och sänkbar säng,
men i övrigt möblerar du med
egna möbler.
Mat
På boendet får du frukost,
lunch, middag, mellanmål
och fika. Du bestämmer
själv om du vill äta hemma i din lägenhet, eller
tillsammans med andra
i den gemensamma matsalen. Maten lagas efter
näringsberäknade recept
och du som har allergi eller
särskilda etiska, medicinska
eller religiösa skäl får mat
anpassad efter dina behov.

18
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Aktiviteter och utemiljö
På vård- och omsorgsboendet
finns möjlighet att vistas utomhus, ta en promenad eller umgås
i det gemensamma vardagsrummet/matsalen. Boendet
erbjuder också olika aktiviteter
utifrån dina intressen, till
exempel pubaftnar, levande
musik, dans, spel och högläsning. Födelsedagar och olika
högtider uppmärksammas alltid
lite extra.

Servicehus
Servicehus är en relativt självständig form av boende. Här får
du stöd av hemtjänstpersonal som
har sina lokaler i samma byggnad.
Boendet ordnar gemensamma aktiviteter och vid behov finns tillgång
till sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast och dietist.

Korttidsplats/
växelvård
– tillfälligt boende
Du som tillfälligt behöver

extra omsorg kan få bo på
ett boende under en eller
flera kortare perioder.
Det kan till exempel
vara om du är mycket
svag efter en sjukhusvistelse, eller om
dina anhöriga behöver få avlastning.
Omsorgen kan du få
vid ett enstaka tillfälle (så kallad korttidsplats) eller vid flera
återkommande tillfällen
under en längre period (så
kallad växelvård).

Väntetid och möjlighet att välja
Väntetiden för ett boende kan variera, men senast tre månader
efter att du har fått beslut om boende ska du få erbjudande om
en lägenhet. Du kan önska vilket av Botkyrkas boenden du
skulle vilja flytta till. Vi tar hänsyn till dina önskemål, men du
kommer att bli erbjuden en bostad på det boende som först får
en lägenhet ledig. När du flyttat in på boendet kan du välja att
ställa dig i en byteskö. Du kan bli erbjuden ett byte till önskat
boende när det blir en ledig lägenhet där.

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Boende för äldre

Boende med
finsk inriktning
Du som talar finska har möjlighet
att ansöka om vård- och omsorgsboende med finsk inriktning. Här
finns finsktalande personal och
finska högtider och traditioner
uppmärksammas särskilt.

Parboendegaranti
– bo tillsammans med partner

Boende ansöker du om hos en biståndshandläggare.

Om ni är ett par (sambor eller gifta) och överens
om att ni vill fortsätta bo tillsammans, kan den av er
som blivit beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende ansöka om det.

Läs mer på sidan 26.
www.botkyrka.se/boendeforaldre

Vård- och omsorgsboenden i Botkyrka
Alby Äng

Strandängsgården

Albyvägen 22, Norsborg
Här finns två avdelningar med
finsk inriktning.

Fittja torg 15–17, Fittja

Tornet
Tomtbergavägen 361, Norsborg

Allégården

20

Allévägen 5–7, Tumba

Tunängen

Kärsdala
Östanvägen 16, Tullinge

Samaritvägen 12, Tumba
Här finns även korttidsplatser/
växelvård.

Silverkronan

Villa Riksten

Sedelvägen 146, Tumba
Här finns en avdelning med finsk
inriktning. På Silverkronan har du
möjlighet flytta in tillsammans med
ditt husdjur.

Eklundshovsvägen 33, Tullinge
Boendet drivs av vård- och
omsorgsföretaget Vardaga. Botkyrka
kommun har abonnemangsavtal för
samtliga platser på Villa Riksten.
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Servicehus
i Botkyrka
Orrens servicehus
Gröndalsvägen 12 A, Tumba

Boende för äldre
Undersköterska Katarina Ilic:

”För mig står människan
i centrum, inte en diagnos”
På vård- och omsorgsboendet Tunängen i Tumba
arbetar Katarina Ilic. Hon är
undersköterska och har
arbetat på Tunängen i 22 år.

V

ad innebär din roll som
undersköterska?

– Enkelt beskrivet
innebär den att jag hjälper och
stöttar våra boende i olika situationer, alltid utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
Det kan gälla allt ifrån personlig
omvårdnad och stöd vid måltider
till sociala aktiviteter och kontakt
med anhöriga.
Du har arbetat på Tunängen
i 22 år, det låter som att du trivs
med ditt arbete.

– Ja, jag tycker om att arbeta
med människor och trivs så bra
här, så jag kan inte tänka mig att
byta till ett annat jobb! Det bästa
med mitt arbete är att det känns
meningsfullt. Jag får bekräftelse
varje dag att det jag gör är viktigt
och har betydelse för dem jag är
här för att stötta. Jag arbetar på
en demensavdelning och för mig
står människan i centrum, inte en
diagnos!
Hur ser en bra dag på Tunängen ut för dig?

– En bra dag är en dag när allt
har flutit på, vi har haft trevliga
aktiviteter tillsammans och våra
boende känner sig nöjda. När de är
nöjda är också jag nöjd!
DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Stöd för dig som är anhörig

Stöd och hjälp för
dig som är anhörig
Vägledning, utbildningar och avlastning är exempel på stöd för dig
som är anhörig till någon som är sjuk eller behöver omsorg.
Botkyrkas anhörigstöd
Att vara anhörig till någon som drabbats av en sjukdom eller som behöver

mycket omsorg kan vara en ny och påfrestande situation. Ofta känner man
sorg, stress eller oro inför framtiden. Då kan det vara skönt att få prata med
någon eller få vägledning om vad man kan göra när man inte orkar ta hela
ansvaret själv.
Genom anhörigstödet kan du få vägledning av kommunens anhörigsamordnare genom enskilda samtal. Anhörigstödet ordnar även föreläsningar, utbildningar och gruppträffar. Anhörigstödet är gratis.

Hjälp med avlastning
Du som vårdar din närstående hemma kan få

hjälp med avlastning för att du ska kunna vila
upp dig och få möjlighet till lite egen tid.
Exempel på avlastning är:
• Korttidsplats/växelvård som innebär att
din närstående får omsorg på ett vård- och
omsorgsboende under en eller flera kortare
perioder.
• Dagverksamhet där din närstående får komma
iväg för att träffa andra och delta i aktiviteter.
• Hemtjänst/avlösning i hemmet för din närstående om du har en mycket påfrestande vårdsituation. Avlösning kan du få dagtid, kvällstid
eller helger. Den är avgiftsfri upp till 15 timmar/
månad. Hemtjänsten kan också avlasta med
städning, tvätt eller annan skötsel i hemmet.

Anhörigsamordnare telefon:
08-530 610 69
Telefontid: måndag,
onsdag, fredag kl. 9–10
www.botkyrka.se/
anhorig

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som

kommunen kan ge då en anhörig vårdar en närstående
hemma. Bidraget betalas ut till din närstående som
i sin tur kan ersätta dig som vårdar. För att få bidraget
måste din närstående ha ett omfattande behov av hjälp
och tillsyn stora delar av dygnet. Det ska också vara
så att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, till
exempel med hemtjänst.

Avlastning eller hemvårdsbidrag
ansöker du om hos en biståndshandläggare. Det är du som blivit beviljad
korttidsplats/växelvård som kan ansöka,
och det förutsätter ett samtycke från din
närstående. Du kan ta hjälp av din närstående för att göra ansökan.
Läs mer om ansökan på sidan 26.
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Stöd för dig som är anhörig
Ingemar Karlsson
Bor i Broängen, Tumba.
Själv anhörig och
volontär som nu stöttar
andra anhöriga.

De brinner
för att stötta
anhöriga
Ring hellre en gång för mycket! Det rådet
ger Johan Nicander och Ingemar Karlsson, två
personer som vill stötta dig som stöttar andra.

J

ohan Nicander är anhörig-

samordnare i Botkyrka
kommun och erbjuder olika
aktiviteter för anhöriga, som till
exempel föreläsningar, gruppsamtal och enskilda samtal. Han
arbetar även internt med att utbilda
medarbetare inom vård och omsorg
i frågor om anhörigstöd.
– En anledning till att jag har valt
att engagera mig i anhörigstöd är
att jag upplever att det är en grupp
som många gånger tas för given,
som alltid förväntas finnas där. Jag
menar att anhöriga ska ses som frivilliga som förtjänar stöd, kunskap
och ett respektfullt bemötande.

Vem kan få anhörigstöd, vem
räknas som anhörig?

– Anhörig är den person som
hjälper någon som på grund av
ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning behöver stöttning i vardagen. Det kan gälla din partner,
förälder, barn, syskon, släkting,
24
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vän eller granne. Det har ingen
betydelse vilken relation du har till
personen i fråga – vem som helst är
välkommen att vända sig till mig!
Finns det något du skulle vilja
hälsa till alla anhöriga?

– Ring mig hellre en gång för
mycket än en gång för lite!
När Ingemar Karlssons hustru

blev dement skötte Ingemar om
henne på egen hand i många år.
Det var när hustrun fick flytta
in på ett vård- och omsorgsboende som Ingemar för första gången
kom i kontakt med kommunens
anhörigstöd.  
– Det kändes skönt och väldigt jobbigt på samma gång när
min fru flyttade in på boendet.
Skönt, eftersom jag visste att hon
blev omhändertagen på rätt sätt
av personer med rätt kompetens.
Men det blev så tomt och tyst,
och jag satt hela tiden där hemma

och funderade på hur hon hade
det, berättar Ingemar.
Det var i det skedet Ingemar
fick samtalsstöd av en kurator och
fick tips om att gå med i en anhöriggrupp som var på väg att
starta.  
– Att involvera mig i anhöriggruppen är det bästa jag har
gjort. Jag önskar att någon berättat för mig tidigare att det fanns
sådan hjälp att få. Det var så skönt
att träffa andra i samma situation
och att kunna utbyta erfarenheter.  
Ingemar blev så pass engagerad
i anhörigstödet att han i dag själv
driver anhörigföreningar och sam-

Johan Nicander
Anhörigsamordnare
i Botkyrka kommun
med över tjugo års
erfarenhet av anhörigstöd. Beteendevetare
med mångårig erfarenhet inom psykiatri.

verkar med Botkyrka kommuns
anhörigstöd.
– Nu vill jag hjälpa andra att
förstå vad det innebär att vara
dement. Det har också hänt att jag
har blivit inlånad som ”en gäst ifrån
verkligheten” vid utbildning av
omsorgspersonal för att berätta om
hur min upplevelse som anhörig
har varit och vad man skulle kunna
utveckla.
När tycker du att man ska
vända sig till kommunens
anhörigstöd?

– Om det gäller demenssjukdom, ta hjälp så fort som
möjligt. Kontakta en bistånds-

”Anhöriga förtjänar stöd,
kunskap och ett respektfullt bemötande”
handläggare tidigt för att förstå
vilken hjälp som finns att få, för
det känner inte alla till.
Har du några råd till andra
anhöriga?

– Ni som blir ensamma, gå med
i föreningar eller börja gå på
gym för att träffa nya människor.
Sitt inte ensam hemma utan gå till
kommunens mötesplatser för seni-

orer. Själv gick jag med i SeniorNet för att lära mig mer om webben
och datorer.
– Jag går också till vård- och
omsorgsboenden och har högläsning för de boende. När jag läste
högt för min fru fick jag frågan om
jag ville läsa även för andra. Det är
så enkelt att göra, och jag möts av
en enorm tacksamhet!
DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Ansökan & avgifter

SÅ HÄR GÅR EN ANSÖKAN TILL:

1
2

Ansöka om stöd
och service
– så funkar det
En del av det stöd äldre-

omsorgen erbjuder behöver du
ansöka om enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du får beskriva vilka behov av hjälp du har, och
att en biståndshandläggare gör en
bedömning om du har rätt till stöd.
Hemtjänst, trygghetslarm, trygghetskamera, ledsagning, dagverksamhet, boende och avlastning är stöd du måste ansöka om
för att få. Men du behöver inte
veta exakt vilken typ av stöd du
ska ansöka om. Det räcker att du
kontaktar oss och berättar att du
behöver stöd, så ser vi efter hur vi
skulle kunna hjälpa dig.

SÅ ANSÖKER DU!
För att ansöka
om stöd ringer du
till medborgarcenter på
telefon 08-530 610 00
och ber att få tala med
en biståndshandläggare.
Du kan också ansöka
via blanketten eller
e-tjänsten som du hittar
på www.botkyrka.se/
aldre-ansokan
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Ansök om stöd – du kan söka muntligt, skriftligt eller

digitalt.
Du får en bekräftelse (muntligt, skriftligt eller
digitalt) att din ansökan är mottagen. Det är nu din

ansökningsprocess börjar. Biståndshandläggaren kommer
tillsammans med dig att ta reda på vilka behov av stöd du har.

3

Du får en inbjudan till ett möte med en biståndshandläggare. Om du har intyg eller liknande du vill

visa handläggaren, förbered gärna dessa. Du kan ta med
dig en anhörig till mötet om du vill. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det till dig.
Möte med handläggaren. Berätta om din situation
för handläggaren. Handläggaren ställer frågor för att
förstå vilket behov av stöd du har.

4

5

Handläggaren utreder enligt socialtjänstlagen.

Om utredningen drar ut på tiden hör handläggaren
av sig till dig.

6

Du får besked om beslutet:

JA (bifall):
Du får ett bifallsbeslut som anger
vilket stöd du beviljas. Du får också
ett beslut från en avgiftshandläggare
om hur stor avgift du ska betala för
stödet du får.
VId bifall: Utföraren av stö7 det kontaktar dig och stödet
kan börja. Från och med nu har du
kontakt med utförarens verksamhet
och tillsammans diskuterar ni hur
stödet till dig ska fungera. Ni skriver
ner det i en så kallad genomförandeplan.
VId bifall: Handläggaren
8 följer upp ditt beslut inom
ett år. Du kan alltid höra av dig till
handläggaren om dina behov förändras under tiden.

NEJ (avslag):
Du får ett avslagsbeslut med förklaring till varför du
har fått nej på din
ansökan. Handläggaren kan i vissa
fall visa på andra
alternativ och du
kan alltid söka på
nytt om dina behov
förändras.
Om du inte
är nöjd med ditt
beslut kan beslutet
i de flesta fall överklagas. Handläggaren kan berätta
hur du gör.

Ansökan & avgifter
Aldrig mer
än maxtaxan

Du får beslut om din avgift

Principen är att den som har

av våra avgiftshandläggare som räknar ut just din avgift. Då tittar de på hur
mycket du har kvar att leva på efter att du har betalt dina boendekostnader.
Du som har mycket pengar kvar kan få betala lite mer för din hjälp, medan
du som har lite pengar kvar kan få betala mindre eller ingen avgift alls.

högre inkomst ska betala mer
än den som har lägre inkomst.
Men ingen ska betala mer än
avgiftstaket, så kallad maxtaxa,
som år 2022 är 2170 kronor per
månad. Maxtaxan bestäms av
socialtjänstlagen och ändras varje
år, liksom de olika avgifterna för
hemtjänst, matlådor, trygghetslarm, ledsagning, dagverksamhet
och boende.

När du har ansökt om och fått ja till stöd från äldreomsorgen kontaktas du

Mer om avgifterna inom omsorgen och hur vi räknar
kan du läsa på www.botkyrka.se/aldre-avgifter. Du kan
också prata med någon av våra avgiftshandläggare genom att
ringa medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Vad kostar omsorgen?
Du som får omsorg enligt socialtjänstlagen
betalar en avgift för det stöd du får. Hur
mycket du ska betala beror på vad du får
hjälp med och hur stor inkomst du har.

DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Biståndshandläggare Roland Ghookas:

”Jag känner stor respekt för dem
som har byggt upp vårt samhälle”
Roland Ghookas är
biståndshandläggare
i Botkyrka kommun, ett
arbete som innebär att
handlägga, utreda, dokumentera och fatta beslut
om insatser till medborgare över 65 år. Det kan röra
ansökningar om hemtjänst,
flytta in på ett boende
eller andra stödinsatser.

K

ontakten med medborgarna har Roland genom

hembesök, telefon och
mejl. Men oftast gör han hembesök.
– Fördelen med ett hembesök
är att jag enklare kan skapa mig en
bild av vem personen är och vilka
behov hen har. Jag tycker att det är
viktigt att ses fysiskt för att kunna
ge ett ”riktigt” bemötande och få
den sociala biten där man verkligen
pratar med varandra. Jag lämnar då
också tryckta broschyrer och
informationsfoldrar att titta i, vilket
är någonting de flesta i den äldre
generationen uppskattar. Det är ju
inte alla som är så digitala …
Du har socionomexamen med
inriktning på äldre och personer
med funktionsnedsättning. Varför
har du valt den inriktningen?

– Jag har jobbat med området ”personer över 65 år” i tio år
och jag känner en otroligt stor
respekt för alla jag möter i mitt
arbete. Åldrandet är en process som
vi alla ska gå igenom och bemötan28
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det av personer som söker hjälp är
väldigt viktigt. Att få lyssna på dem
som har byggt upp samhället får
mig att känna enormt stor respekt
och att få möta äldre personer ger
mig otroligt mycket.
Vad är särskilt viktigt i ditt
arbete?

– Jag försöker att ha medborgarens fokus i allt jag gör. För
mig betyder det att vara lyhörd,
nyfiken och att se detaljerna, till
exempel vid hembesök och telefonkontakt. Ett levande samtal kring
vad som är behovet. Det är viktigt

att inte missa detaljerna då de kan
vara avgörande för personens tillvaro i hemmet. Det är också viktigt
att möta de anhörigas frågor och
funderingar.
Vad får dig att känna dig nöjd
med en arbetsdag?

– Att känna att jag har gjort
något bra för en medmänniska
utifrån min yrkesroll, det känns
väldigt bra innerst inne. Den
tid jag lagt ner har gjort att en
annan person har fått en bättre
tillvaro, det är essensen i varför
jag sitter här i dag.

Så jobbar äldreomsorgen

Att du är nöjd är
vårt viktigaste mål
Det är viktigt att du känner dig trygg och har
inflytande över det stöd och den omsorg du får.
Tryggt och säkert
Botkyrkas äldreomsorg arbetar efter Socialstyrelsens

nationella värdegrund. Det betyder att vi värnar om
din integritet och om din rätt att påverka och bestämma själv. För oss är det viktigt att du känner dig trygg,
och att ge dig det stöd du behöver för att kunna leva ett
värdigt, meningsfullt och självständigt liv.
Omsorgspersonalen följer alltid basala hygienrutiner för att bryta smittvägar, skydda andra och sig

själva. Basala hygienrutiner omfattar handhygien
och användning av arbetskläder, skyddshandskar och
skyddskläder. All omsorgspersonal genomgår utbildningar i basala hygienrutiner.
Inom äldreomsorgen finns vårdhygienombud på
enheterna som ger stöd till kollegor, en sjuksköterskeenhet och en medicinskt ansvarig sjuksköterska som
ser till att vården och omsorgen är patientsäker.
DIN GUIDE TILL ÄLDREOMSORGEN
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Så jobbar äldreomsorgen

Personlig kontaktman
När du får hjälp av hemtjänsten, dagverksamheten
eller flyttar in på ett boende, får du alltid en personlig kontaktman i personalen. Han eller hon har extra
ansvar och ser till att du får det stöd du behöver.

Plan över din omsorg
Din kontaktman kommer att fråga dig om hur och
när du vill ha den hjälp du fått beslut om. Det ni
kommer överens om skriver ni ner i en genomförandeplan. I planen kan du påverka hur du vill ha ditt
stöd, och beskriva vad som är viktigt för dig. Planen
styr hur personalen arbetar och hur verksamheten
lägger sitt schema. Målet är att dina önskemål och
behov ska tas tillvara och att du ska få din hjälp av
personal som känner dig och dina behov väl.

Omsorg på
finska
eller andra
språk
I den mån vi har personal som talar ditt språk,
försöker vi ge dig hjälp
på ditt modersmål om
du vill det. Du som är
finsktalande har rätt
att få äldreomsorg helt
eller delvis på finska,
eftersom Botkyrka är
ett finskt förvaltningsområde.

Tystnadsplikt
och sekretess
All personal inom omsorgen har tystnadsplikt. Det
betyder att vi inte berättar
någonting om dig för andra utan
din tillåtelse. All dokumentation
och journaler som skrivs om dig
hanteras i säkra it-system.
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Vi rapporterar och
åtgärdar brister
Alla som arbetar i äldreomsorgen är skyldiga att rapportera fel eller om någon riskerar att fara illa. Skyldigheten regleras enligt Lex Sarah och Lex Maria och
syftar till att upptäcka brister i vården och omsorgen
och se till att liknande inte händer igen.

Kompetens
Botkyrka kommun satsar på kompetens för att
garantera en omsorg av hög kvalitet. Målet är att all
omsorgspersonal ska ha utbildning i vård och omsorg
på åtminstone gymnasienivå, och att de som behöver
ska kunna förbättra sina kunskaper i svenska. Hos oss
finns också specialkompetens inom hälso- och sjukvård, nutrition och rehabilitering.

Inte nöjd med
vården eller
omsorgen?
Har du varit med om något i Botkyrkas vård och
omsorg som du inte är nöjd med kan du lämna
synpunkter eller klagomål. Lämna dina synpunkter
direkt till omsorgens personal och chefer. Du kan
också skriva ett vanligt brev, lämna synpunkter på
www.botkyrka.se eller använda ett portofritt
synpunktsvykort som du kan få av omsorgen.
Synpunkterna skickar du till:
Botkyrka kommun
SVARSPOST 20144050
147 20 Tumba

Du kan också ta hjälp av patientnämnden för att föra
fram klagomål. Patientnämnden är en opartisk instans.
Läs mer på www.patientnamndenstockholm.se

Vill du ha mer
information?
Ring medborgarcenter:
08-530 610 00
Skicka e-post:
medborgarcenter@botkyrka.se
Läs mer :
www.botkyrka.se/aldreomsorg

Besök:
Medborgarkontor Alby
Albyvägen 2–4
Medborgarkontor Fittja
Fittja torg 21
Medborgarkontor Hallunda
Hallundaplan 5
Medborgarkontor Tullinge
Nyängsvägen 3
Medborgarkontor Tumba
Tumba torg 101 (ovanför Tumba Centrum)
Vårsta bibliotek
Ringvägen 2
Här kan du få mycket av den service
du får på ett medborgarkontor.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Foton: Magnus Liam Karlsson, Mostphotos,
Tobias Fischer, Crisp. Tryck: Tryckservice, 2022

