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Årets sista dialogforum i Alby var en fortsättning på dialogen om äldrefrågor
den 17 oktober. Särskilt inbjuden till detta dagens möte var Gabriel Melki,
ordförande i vård och omsorgsnämnden.
Diana inledde med att hälsa alla välkomna. Därefter tog Gabriel över och berättade lite om utvecklingen i kommunen och de utmaningar man står för när
det gäller äldrefrågor.
Gabriel berättade att befolkningen ökar och att människor blir allt äldre. Det
ställer nya krav på kommunens verksamheter. Det finns också hälsomässiga
utmaningar där man ser att det finns skillnader mellan olika grupper. Vårdoch omsorgsnämnden har fastställt en målbild över hur man vill att kommunen ska se ut år 2016 när det gäller äldrefrågor. Vilka typer av boenden och
service ska finnas? Vilka mötesplatser för äldre bör finnas och så vidare. Varje år tar man steg för att uppnå målbilden genom nämndens ettårsplan.
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Boende
Gabriel berättade att när det gäller boende för äldre så jobbar man för att skapa ett varierat boende, med flera olika boendeformer. Det gäller att hitta mellansteg mellan hemtjänst och äldreboende, till exempel i form av trygghetsboenden och servicelägenheter. Nya vård- och omsorgsboenden måste också
inrättas.
Vidare berättade Gabriel att kommunen också måste lyfta kompetensen hos
medarbetarna, vilket tar tid. Det ska ske både genom nyrekryteringar och genom att lyfta och vidareutbilda befintlig personal.
Kommunen måste också samarbete bättre med frivilligorganisationer.
Mötesplatser
Gabriel berättade vidare att kommunen har intentionen att det ska finnas mötesplatser för äldre i alla kommundelar. Dessa mötesplatser måste dock byggas underifrån, av människor som bor i området. Kommunen kan stå för lokal
och hyra, men innehållet blir vad de som bor i området gör det till. I Alby kan
det bli aktuellt med en mötesplats som den som finns i Hallunda, men det
bygger på lokalt engagemang och på att boende i Alby tar initiativet.
Behov av stöd från kommunen
Flera besökare poängterade att det behövs stöd från kommunen för att starta
upp en verksamhet på en mötesplats Alby. En besökare berättade att man i
Hallunda haft en person från kommunen som hjälpt till att hålla i verksamheten. Det behövs också i Alby, i alla fall i början.
En besökare sa att hon gärna kunde tänka sig att ordna exempelvis soppluncher en gång i veckan, men inte hålla i hela verksamheten.
Gabriel berättade att det inte finns resurser att anställa en person som kan driva mötesplatsen, men det finns flera möjligheter att få stöd i processen omman bestämmer sig för att driva frågan. Han uppmuntrade besökarna att involvera de lokala pensionärsorganisationerna och bilda en grupp. När det väl
finns en grupp som vill vara med och starta en mötesplats kan vi hitta en
kortsiktig lösning på lokalfrågan och samtidigt jobbar för en lösning på lång
sikt, sa han.
En besökare frågade hur man ska gå tillväga om man vill bilda en grupp som
arbetar med frågan. Gruppen kommer att behöva lite hjälp att organisera sig i
början. Dennis sa att han kan finnas med i processen som ett stöd, men att det
inte finns någon som kan lägga ett fast antal timmar i veckan på detta. Det
bygger på att boende i Alby själva tar initiativet.
Gabriel berättade också att medborgarkontoret är en bra ingång till kommunen.
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Lokal och läge
En fråga från förra dialogforum om äldrefrågor var om det finns möjlighet att
använda Alby ängs lokaler. Gabriel svarade att det är möjligt kvällar och helger, men att lokalerna dagtid är upptagna av dagverksamhet.
Dennis berättade att han kontaktat olika tänkbara aktörer som kan ha lokaler
att hyra ut. I biblioteket finns exempelvis aktivitetsrum som man kan boka
och på Näktergalen där man bedriver daglig verksamhet för människor med
funktionsnedsättning finns lokaler att låna kvällstid om man kan lösa vaktmästarfrågan.
Flera besökare sa att det är just på dagtid som en mötesplats behövs. Gabriel
svarade att han tar frågan med sig till Botkyrkabyggen och uppmuntrade också alla att komma med förslag på lämpliga lokaler.
En besökare tipsade om Botkyrkabyggens kvarterslokaler för hyresgäster. De
står ofta tomma dagtid.
Alla var överens om att det ytterst är innehållet i mötesplatsen som också styr
behovet av lokal. Ali Khan föreslog att man borde låta lokala föreningar
komma med förslag på lämplig verksamhet. Anders Runelund inflikade att
det inte är svårt att fylla en mötesplats med innehåll, bara den finns.
Alla besökare var också överens om att läget är jätte viktigt. Mötesplatsen
måste ligga centralt och det ska vara lätt att ta sig dit.
Kollektivtrafik och stadsbyggnad
Diana återkopplade från förra mötet att kommunen fortsätter att trycka på SL
om att buss 707 och 708 ska gå varje kvart, men hittills utan resultat. Kommunen är också redo att bygga en vändplan vid Hangaren så att bussarna kan
gå ända dit och vända där, men SL vill inte det. Däremot kommer det nu att
gå en buss till Solhöjden.
Diana informerade också om att samhällsbyggnadsnämnden beslutat om en
”områdespeng” nästa år för fysiska förändringar i Alby. Lämna gärna in
medborgarförslag på vad ni tycker att de ska användas till, uppmanade hon.
Vidare finns det också avsatt pengar för uppsnyggning av Alby strand.
En besökare tog upp problemen med att många går över vägen vid Alby centrum. Där borde man ordna ett övergångsställe för att minimera faran. Diana
svarade att ett övergångsställe kostar ca 300 000kr och att det inte är aktuellt i
nästa års budget.
Byggandet av villor vid Rågången/Kvarnhagsvägen togs också upp. Det finns
ett stort motstånd mot detta, menade man. Vill man bygga kan man göra det
på det stora fältet istället. Det används ändå inte.
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En besökare sa att det finns för få parkbänkar i Alby. Det finns vackra områden att promenera i, men för få viloplatser. Flera besökare tyckte också att
tömningen av papperskorgarna fungerar dåligt i Alby.
Övrigt
En besökare undrade hur många personer över 65 år som bor i Alby. År 2010
var 9 % av Albys befolkning 65 år eller äldre, 1129 personer.
Flera besökare sa att det är jätte viktigt för äldre att få bra information om vad
som händer. Det vore bra om man ett par gånger om året kunde gå ut med
samlad information om vad som händer för äldre i Alby och Botkyrka.
Gabriel tipsade också om kommunens kulturutvecklare Birgitta Jansson på
kultur- och fritidsförvaltningen. Hon har stor kunskap om kultur för äldre i
kommunen.
Avslutning
Diana avslutade mötet och tackade för stort engagemang. Minnesanteckningarna skickas till vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
De läggs även på botkyrka.se. Nästa dialogforum i Alby blir i februari år
2012. Temat för mötet är inte fastställt men annonseras som vanligt i de lokala tidningarna och på kommunens webbplats.
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