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Tullinge Dialogforum – Att åldras i Tullinge
Dag och tid

Tisdag 27 november kl. 18.00

Plats

Akvarellens restaurang, Elegentorpsvägen 10

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Jens Sjöström (S), ordf
Elisabeth Noubouka Nordin
(MP), vice ordf
Lena Ingren (S)
Inga-Lill Strömqvist (S)
Lena Ingren (S)
Anita Löfgren (M)
Anna-Marie Carlsson (M)
Rita Ilomäki (TuP)
Anders Thorén (TuP)
Samira Österberg (V)

Ej närvarande

Medborgare
44 (23 kvinnor) (21 män)
Övriga
Björn Adelly, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Gabriel Melki (S), ordförande,
vård- och omsorgsnämnden
Botkyrka kommun
Maria Persson-Löfqvist,
Verksamhetschef för
Äldreomsorgen
Botkyrka kommun
Hans Nygrén, enhetschef
Botkyrka kommun
Cecilia Erkstam,
anhörigsamordnare
Botkyrka kommun

Sven-Gunnar Kurksson (S)
Stefan Dayne (KD)

Mötet handlade om hur Botkyrka kommuns olika verksamheter kommer att
utvecklas när andelen medborgare äldre än 65 år kommer att öka under
kommande tioårsperiod. På mötet närvarade Gabriel Melki, ordförande för
vård- och omsorgsnämnden som presenterade vilka krav som en åldrande befolkning ställer på den kommunala servicen och vilka verksamheter som
måste utvecklas för att möta behoven hos de åldrande.
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Jens Sjöström (S) återkopplar från förra dialogforumet som handlade om
Utvecklingen av Lida friluftsområde. Mötesdeltagarna uppfattade
utvecklingen som positiv men uttryckte samtidigt att det är viktigt att bevara
områdets karaktär. Minnesanteckningarna från mötet har gått till berörda
nämnder och processen går att följa på Lida friluftsområdes hemsida.
Att åldras i Tullinge – utmaningar och utvecklingsområden
Åldersstrukturen i Botkyrka kommun – idag har kommunen landets tredje
yngsta befolkning. Generellt kommer genomsnittsåldern att stiga och andelen
medborgare som är 65 år och äldre kommer att bli större. Från år 2020
kommer det ske en kraftig ökning av medborgare som är 65 år och äldre,
därför måste kommunen utveckla verksamheten för att möta utvecklingen.
Utmaningar – Gabriel Melk (S) talar om fyra stora utmaningar som
kommunen står inför. Den första utmaningen handlar om att vi generellt sett
är friskare vilket leder till att fler lever längre och därmed ökade krav på
kommunen. Samtidigt ökar skillnaderna vad gäller hälsa mellan olika sociala
grupper – det finns ett ökat samband mellan utbildning, yrke, lön och hälsa i
de äldre åren. Den andra utmaningen handlar om att äldre blir allt bättre på att
ställa krav på den offentliga servicen och förväntningarna på kommunens
verksamhet för seniorer har blivit större bland människor.
Den tredje utmaningen, i Botkyrka kommun är 160 nationaliteter
representerade bland medborgarna och över 100 olika språk talas i kommunen. Detta ställer krav på flerspråkighet bland personalen, ett breddat matoch kulturutbud med mera. Det pågår ett utredningsarbete för att kartlägga
vilket behov som finns bland de olika grupperna. Den fjärde utmaningen består av de organisatoriska förändringar som under de kommande tio åren
måste göras inom framför allt äldreomsorgen.
Workshop
Mötesdeltagarna delades in i mindre diskussionsgrupper för att komma med
synpunkter/idéer inom sex områden – äldreboende, hemtjänst, fritid, kvalitet,
utbyggnad, framtid. Under diskussionen fick deltagarna skriva ner sina idéer
på postitlappar som sedan sattes upp på en skärm.
Därefter fick alla rangordna de olika idéerna med hjälp av klisterlappar.
Idéer och förslag redovisas nedan utifrån mötesdeltagarnas rangordning.
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Framtid
- Effektivisera verksamheten. (8)
- Mötesplatser för äldre i Tullinge. (8)
- Nytt boende i Tullinge. (4)
- Nytt äldreboende bör byggas på ödetomten mitt emot Banslättsskolan. (4)
- Bättre kompetens och bemanning på
boenden. (4)
- En afasiförening måste skapas. (2)
- Matlådor borde kunna hämtas i skolköken. (1)
Fritid
- Utflykter och dans utanför boenden. (4)
- Kulturaktiviteter ska finnas regelbundet i alla boenden, exempelvis jazzoch pubkvällar.(3)
- Berättarkväll, kaffeträff på eftermiddagen. (3)
- Lions tar oss på resa varje år, varför gör inte kommunen det? (3)
Hemtjänst
- Färre vårdare per brukare, viktigt med heltidsanställningar. (13)
- Hemtjänst kan inte alltid språket. (6)
- Heltidsanställd personal inom hemtjänsten – mindre personal per brukare.
(4)
- Personalkontinuitet.(3)
- Hemtjänstcheferna måste bli mer synliga för
brukarna. (2)
- Hemtjänstpersonalen kan inte alltid hushållssysslor. (2)
- Hemtjänstpersonalen måste lära sig att tvätta. (2)
- IT-assistans i hemmet. (1)
Kvalitet
- Utbildning av all personal. (8)
- God kvalitet på maten lagat i eget kök. (7)
- Kommunalt engagemang på akvarellen. (3)
- Daglig fysisk träning. (3)
- TV-program på olika språk och egen TV på rummet. (3)
Utbyggnad
- Nya äldreboenden måste byggas omgående i Tullinge, vänta inte till 2017.
(3)
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Äldreboende
- Mellanboenden. (9)
- Borde finnas äldreboende för sjuka. (8)
- Alla äldre vill inte bo kvar hemma.(6)
- Kommer inte ut ensamma. (6)
- Brister i information mellan personal och anhörig. (4)
- En brukare skickades till akuten endast iförd linne och blöja – inkompetent
personal. (4)
- I varje rum borde det finnas en TV där även utländska kanaler visas. (4)
- Det behövs en arbetsterapeut till akvarellen. (2)
- Önskas sittgymnastik till akvarellen. (2)
- Kommunen borde språkträna all personal samt ha en i varje grupp som kan
ett språk. (1)
Övrigt
- Det behövs en ny uppgång till pendeltåget. (6)
- Det är mörkt och otryggt att gå från Tullinge station.(6)
- Musik på hemspråk för äldre. (4)
- Samarbete med invandrarföreningar. (4)
- Direktbussar till Hallunda , riksteatern och Huddinge sjukhus. (3)
- Sittgymnastik för alla. (3)
- Tillgång till bostäder och ekonomisk rådgivning till äldre. (2)
- Kulturen måste få plats, ett idéhus behövs. (1)
Summering
Enligt mötesdeltagarnas gradering är det viktigt att höja kvalitén på mötet
mellan brukare och personal genom att kompetensutveckla personalen samt
minska antalet personal som arbetar med en och samma brukare. Aktiviteter
och kultur är också viktigt – såväl på boenden som för äldre som har eget
Boende, bland annat efterfrågas fler mötesplatser. Hemmalagad mat på boenden är viktigt för att skapa en trivsam miljö och det behövs fler mellanboenden.
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