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Referens: Alexander Szögi

Fittja dialogforum – Om äldreomsorgens utveckling
Dag och tid

Tisdag 12 februari kl.18.00

Plats

Turkiska föreningens lokal i Fittja

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Medborgare
Bekir Uzunel (V), ordförande Tio kvinnor och sex män
Adnan Issa (S)
Besnik Morina (M)
Övriga
Karin Blid (S)
Parvaneh Sharafi,
Credian Fernando (KD)
områdesutvecklare
Östen Granberg (SD)
Botkyrka kommun
Antra Johansson-Rantins (M) Alexander Szögi,
Kommunikatör
Hanan Abdulmasih (S)
Deniz Bulduk (MP)
Botkyrka kommun
Petra Oxonius,
Hemtjänsten
Ej närvarande
Botkyrka kommun
Youbert Aziz (S)
Jenny Andersson,
Vård och omsorgsförvaltningen
Botkyrka kommun
Latif Parastar
Fittja hemtjänst

Mötet handlade om äldreomsorgen i Fittja - hur den fungerar och borde utvecklas. Förutom politiker i Fittja dialogforum närvarade tjänstemän från
vård och omsorgsförvaltningen för att berätta om verksamheten.
Dialogmötet arrangerades i Turkiska föreningens lokal i Fittja för att göra det
mer lättillgängligt för boende i Fittjaområdet.
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1.
Ordförande för Bekir Uzunel (V) öppnar mötet

2.
Representanterna för vård och omsorgsförvaltningen
presenterar sig

Jenny Andersson är chef för biståndshandläggarna som slussar personer till
rätt stödinsats. Biståndshandläggarna prövar vilken insats som en person är i
behov av och har rätt till.
Petra Oxonius är chef för hemtjänsten berättar om verksamheten.
Hemtjänsten utför vård och service hemma hos personer som bedöms ha det
behovet. Man ansvarar också för kommunens servicelägenheter som finns på
boendet Akvarellen och boendet Orren.
Latif Parasar är chef för Fittja hemtjänst. Han berättar att personalen vid
Fittja hemtjänst kan 22 språk, det är svårt med matchning mellan personalens
språkkompetens och brukarnas behov men man strävar efter god
språktillgänglighet.
3.
Frågor och synpunkter

I den öppna diskussionen som förs i gruppen efter inledningen och
presentationerna ställs flera frågor om rätten till insatser och möjligheten att
leva ett aktivt liv som äldre. Vård och omsorgsförvaltningen gör alltid en
bedömning av vilket stöd som en person behöver för att kunna leva ett så
aktivt liv som möjligt. Exempelvis - behöver personen hemtjänst eller vara på
ett äldreboende? En person kan komma långt i sin sjukdom före placering på
ett boende.
Flera mötesdeltagare menar att det finns många äldre som är ensamma och
därför vill bo på boende för att det skulle höja livskvalittéen. Samtidigt menar
andra att mötesplatser är viktiga så att man kan bo kvar hemma och kunna
träffa andra samtidigt. Därför behövs fler mötesplatser och dagverksamheter i
Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg. Det behövs dagverksamheter i alla områden i Botkyrka där människor med olika bakgrund kan mötas – en mötesdeltagare nämner ett bra exempel i Rinkeby, Botkyrka kommun borde stödja
sådana verksamheter. Akvarellen är ett
För dem som vill bo kvar hemma är hemtjänsten viktig – det behövs mer
resurser till hemtjänsten, tycker flera.
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Fittja medborgarkontor borde vara större så att det kan fungera som en mötesplats för äldre och samtidigt vara en informationskanal för kommunen till
äldre medborgare. Det måste finnas daglig verksamhet för seniorer i alla Botkyrkas kommundelar så att äldre slipper resa för att kunna aktivera sig.
Det är problematiskt att många upplever att hemtjänsten inte stannar tillräckligt länge. Man vill hinna träffa personalen och prata med dem.
Det borde vara möjligt för brukaren att få välja sina vårdare och inte ha för
många vårdare per brukare.
Personalen inom hemtjänsten måste kompetensutvecklas, en del kan för lite
när de kommer på besök.
Kommunal verksamhet kan ha flera funktioner, exempelvis kan äldre träffas
och äta lunch i skolornas restauranger.
4.
Mötet avslutas

Bekir Uzunel tackar alla som närvarat och Turkiska föreningen för att mötet
kunde hållas i deras lokal.
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