MINNESANTECKNINGAR
Serviceförvaltningen
2011-10-26

Dialogforum Alby- äldrefrågor
Dag och tid

17 oktober 2011 kl. 17-19

Plats

Alby äng

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Boende i Alby
Diana Hildingsson (S), ordfö- 13 Albybor, 7 kvinnor och 6 män
rande i dialogforum
Ali Khan (S), vice ordförande Övriga
Anders Runelund (M)
Ellinor Olsson, enhetschef Alby
Bayram Uludag (MP)
äng
Hans Nygren, enhetschef Alby äng
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Josefin Adolfsson, kommunikatör

Ej närvarande

Sikander Butt (S)
Aida Huskovic (M)
Karin Fernstedt (S)
Ufuk Sen (M)
Khaled Altarabishi (V)
Therese Kanervainen (SD)

Höstens första dialogforum i Alby hade äldrefrågor i fokus. Diana Hildingsson, ordförande i dialogforum inledde med att hälsa alla välkomna och alla
presenterade sig.
Frågor och svar
Med på mötet var Ellinor och Hans från Alby äng. De berättade om äldreboendet och svarade på frågor om hemtjänst, boende med mera. Här följer en
sammanfattning av frågor och svar som kom upp.
Vad händer om det inte finns plats när ett par vill flytta till ett äldreboende tillsammans?
Kommunen har en parboendeprincip som säger att par som vill bo ihop på ett
äldreboende ska få göra det. Det är idag låg efterfrågan på sådana boenden, så
det har inte varit ett problem med brist på platser.
Hur många äldreboenden finns i kommunen?
Det finns tre äldreboenden i Tumba, ett i Alby och ett i Tullinge. Det ska
byggas ett till i Hallunda-Norsborg på Tornbergsskolans tomt.
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Hur ser efterfrågan på en plats på ett äldreboende ut idag? Står folk i
kö?
Det finns ingen kö för äldreboende, utan det är behovet som styr. En biståndsbedömare på kommunen fattar beslut om det. Man är inte garanterad en
plats i det området man bor, men kommunen försöker naturligtvis så långt det
går att ta hänsyn till boendes önskemål. Det finns heller ingen väntetid.
Kommunen får böter om man inte hittar en plats inom 30 dagar.
Finns det serviceboenden i kommunen och vad är skillnaden mellan det
och äldreboende?
Det finns tre serviceboenden i kommunen: Akvarellen i Tullinge, Orren i
Tumba och Tre källor på Eriksbergsåsen. Dit söker man också via en biståndsbedömare. På serviceboenden jobbar hemtjänstens personal och där är
insatserna riktade. På ett äldreboende finns omvårdnad dygnet runt.
Hur är hemtjänsten organiserad?
Beslut om hemtjänst fattas av en biståndsbedömare som gör en individuell
prövning. Insatserna kan till exempel vara handling, städning, ledsagning
med mera och det finns de som har hemtjänst 7-8 gånger per dygn. Vad man
betalar för hemtjänsten baseras på inkomst. Maxtaxa finns.
Finns det möjligheter att äta mat på Alby äng eller delta i öppen verksamhet om man inte bor här, som på Orren i Tumba?
Nej. Alby äng har dagverksamhet för personer med demens och den verksamheten är behovsstyrd. Hit kommer personer från hela kommunen.
Finns det någon service på Alby äng som vi kan använda?
Fotvård och frisör kan användas av alla. Ibland finns också olika aktiviteter
som är öppna för allmänheten, till exempel konserter sommartid och aktiviteter under äldreveckan som kommer.
Behov av en mötesplats för äldre
Ett av kvällens stora samtalsämnen var mötesplatser för äldre i Alby. Alla var
överens om att det är en mycket viktigt fråga för äldre och att det idag saknas
både mötesplatser och aktiviteter för äldre i Alby. Man betonade vikten av att
det ska finnas ställen att träffas på inom gångavstånd i Alby.
Flera besökare poängterade att bristen på mötesplatser leder till att människor
mår dåligt. Människor blir ensamma, sjuka och deprimerade för att livet blir
så tråkigt, menade man. Det måste finnas något kreativt och intressant att
göra i närheten av där man bor.
En besökare sa att kommunen satsar mycket på barn och ungdomar och
många kulturaktiviteter, vilket i ju för sig är bra, men man gör väldigt lite för
sin äldre befolkning.
Flera besökare sa också att planerna på en ny stadsbyggnadsidé för Alby är
bra, men att det finns behov att snabbt ändra något. Alby är så slitet och bort-
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glömt och det finns behov av att något ändras omgående. Vi äldre behöver en
mötesplats nu, menade man. Vad som händer om 20 år är ganska ointressant
när man börjar bli gammal.
Flera önskemål om aktiviteter och möjligheter på en eventuell mötesplats
framfördes. Bassäng, verkstad, café och möjligheter att äta lagad mat var
några saker som nämndes. Det är viktigt att platsen är fast, menade många.
Det inger trygghet.
Tidigare visaftnar på Subtopia, Loftet, togs upp som ett bra exempel på trevliga aktiviteter inom gångavstånd.
Flera besökare sa att de varit på flera möten om äldrefrågor tidigare och att
det är dags att det händer något i Alby.
Besökarna riktade en direkt fråga till politikerna i Botkyrka. Planerar kommunen en mötesplats för äldre i Alby?, undrade man. Diana svarade att dialogforum får återkomma om detta.
Cirkus cirkör och Subtopia i Alby
Några besökare menade att Cirkus cirkör får för stort utrymme av kommunen
i Alby. Flera lokaler kunde ha varit lämpliga för en mötesplats för äldre, som
exempelvis Gulan, men de används idag av Subtopia.
Det kom också upp synpunkter på att Subtopias lokaler är alldeles för dyra
för att man skulle kunna använda dem för att ordna aktiviteter och annat.
Förslag på mötesplatser och lokaler
Flera besökare tyckte att det borde finnas möjligheter att äta mat på Alby äng
som man kan göra på Orren i Tumba. Det känns konstigt att det finns ett äldreboende i Alby som inte kan användas av oss som bor här, tyckte man. På
helgerna är det ingen dagverksamhet på Alby äng. Då finns kanske möjlighet
att använda lokalerna?
Albyskolans tomt togs också upp som ett bra ställe för en mötesplats för äldre. Flera besökare sa att de gärna vill vara med i planeringen av vad som ska
hända på tomten. Diana informerade om att ingenting i dagsläget är bestämt i
frågan..
Gulan nämndes också som en bra lokal för en mötesplats. Flera besökare sa
att det går bra att samordna sig med andra verksamheter. Det viktiga är att
äldre får möjlighet att träffas dagtid.
En besökare föreslog trafikskolans gamla lokaler i centrum. Att bygga nytt
tar för lång tid. Kommunen borde ha en dialog med Botkyrkabyggen om lokal, tyckte man.
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Kollektivtrafiken
En annan mycket viktig fråga enligt alla mötets deltagare är kollektivtrafiken
i Alby och kommunen i stort. Flera besökare poängterade att många äldre i
Alby vill bo kvar i sitt område, men att den dåliga kollektivtrafiken gör att det
är svårt att kunna göra det. Exempelvis finns ingen buss på kvällar och helger
till Alby strand, vilket gör att man blir mycket begränsad i vilka platser och
aktiviteter man kan besöka. Sista bussen från Albys tunnelbana till Alby
strand går kl. 20.30 på vardagar. Dessutom upplevs inte tunnelbanan i Alby
som en trygg plats, vilket också gör att man inte går ut sent på kvällen.
Zonindelningen och priset på bussbiljetter var en annan fråga som diskuterades. Många menade att det är för dyrt att åka fram och tillbaka till Tumba exempelvis, där det finns en fin mötesplats och många aktiviteter för äldre.
Diana Hildingsson och Dennis Latifi informerade om att kommunen tagit upp
frågan om kollektivtrafik med SL. Beskedet från SL att det saknas befolkningsunderlag för tätare turar.
Någon nämnde ett exempel från andra kommuner där man satsat på minibussar för 12-13 personer som ansluter till ordinarie trafik. Anders berättade att
frågan om vinkbussar är väckt i kommunens pensionärsråd men att det är SL
som är ansvarig även för dessa.
Diana berättade att man verkligen försökt från kommunens sida att påverka
SL i den här frågan, men hittills utan resultat. Hon uppmanade alla att ta upp
frågan med politikerna i landstinget. Ali Khan berättade att han sitter som ersättare i landstinget och att han ska försöka ta frågan vidare där via en interpellation, motion eller på annat sätt.
Snöröjning
Svårigheterna att ta sig fram utomhus vintertid togs också upp. Det händer att
man som äldre inte kan ta sig ut på flera månader när vintern har varit så
sträng som de senaste åren, berättade någon. Kommunen måste bli bättre på
snöröjning, menade man. Om det inte sköts får det svåra konsekvenser särskilt för äldre.
Pensionärsföreningarna i Botkyrka
Anders Runelund tog upp frågan om pensionärsföreningarnas engagemang i
Alby. Kan man inte tänka sig att medlemmar från alla pensionärsföreningar
går ihop och samarbetar för att driva frågan vidare?
Flera besökare sa att det är svårt att få folk att engagera sig över huvud taget.
Att vara med och fixa och arrangera saker när det väl finns en mötesplats
tyckte många var möjligt och rimligt, men att starta upp något från början är
svårare. Många känner kanske att man inte riktigt har orken att driva frågan,
menade man.
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Kritik mot mötet
Dialogforum fick också kritik för att inte ordförande i vård- och omsorgsnämnden var med på mötet. Många sa att det är jätte viktigt att man som
medborgare kan få något tillbaka av ett möte, att någon kan svara på de frågor som man ställer och berätta om vad politikerna i Botkyrka planerar.
Diana Hildingsson berättade att ordförande i vård- och omsorgsnämnden inte
kunde komma denna kväll. Bayram Uludag betonade att allt som sagts under
mötet förs vidare till rätt nämnd och personer i kommunen. Han sa också att
alla ledamöter i dialogforum tar med sig synpunkter och förslag in i respektive parti. Anders sa att det finns anledning för dialogforum att vara självkritiska denna gång. I fortsättningen måste dialogforum se till att vi har rätt personer med på mötet, sa han.
Besökarna önskade också få en återkoppling kring vad som händer efter mötet.
Övrigt
En besökare påpekade att det ser hemskt ut vid bilverkstäderna vid Albysjön.
Parkeringen vid Alby strand togs också upp. Kommunen borde skylta så att
folk förstår att det är en allmän parkering, menade man. Nu parkerar folk på
radhusområdets parkering.
Problemet med mopeder på gångvägarna togs också upp. Även här behövs
skyltar som talar om att det inte är tillåtet, menade man. Fler poliser i området skulle förbättra säkerheten.
En besökare sa att kommunens tidning Pejl är inbäddad i reklamen och därför
är det många som missar den och slänger den i återvinningen. Det är synd för
där står mycket informativt och bra.
En besökare tyckte att kommunannonsen i Mitt i och Södra sidan är svår att
läsa. Färgerna gör att det är svårt att se och att man lätt bläddrar förbi annonsen.
Avslutning
Diana avslutade mötet och tackade för en givande diskussion och stort engagemang. Dialogforum återkommer i frågan. Minnesanteckningarna skickas
till vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De läggs
även på www.botkyrka.se
Information
Subtopia hyr Gulan av kommunen och har planer på ny verksamhet där,
bland annat en tvåårig entreprenörsutbildning.
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