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Minnesanteckningar från dialogmöte på servicehuset Akvarellen i Tullinge.
Mötet handlade om de äldres situation i Tullinge. På mötet medverkade Tuva
Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden …
Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämnden
Berättar om nämndens prioriteringar och förvaltningens verksamhet. Kommunen har nyligen antagit en äldreplan som handlar om ett brett perspektiv på
livet som äldre i kommunen, inte bara vård- och omsorgsfrågor. Exempelvis
bostäder, aktiviteter med mera. Varje nämnd i kommunen ska ha ett äldreperspektiv på sina verksamheter.
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Vård- och omsorgsnämnden kraftsamlar kring ett flertal områden.
Omsorgstid - hur tiden som brukaren får disponeras och hur brukaren får inflytande över den.
Boende - kommunen satsar på fler särskilda boenden samt fler bostäder.
Kommunen har som mål att det ska finnas minst ett vård- och omsorgsboende i
varje kommundel.
Utbildning - nämnden satsar på att personalen som arbetar med brukare ska ha
rätt utbildning.
Kontinuitet – att brukare ska ha ett mindre antal vårdpersonal som de träffar.

Afamia Elkori, hemtjänsten
Berättar om hemtjänstens verksamhet och hur den är organiserad. Emtjänsten
har en så kallad ”Botkyrkafixare” som man kan be om hjälp att utföra enklare
service hemma.
I Tullinge finns hemtjänstgruppen Akvarellen-Rörmossen som har cirka femtio
personer som arbetar med service. Brukare får gärna lämna synpunkter för hur
verksamheten kan bli bättre.
Hemtjänsten arbetar mycket med att minska antalet vårdpersonal som arbetar
med varje brukare så att det inte blir för stor omsättning på vårdare per vårdtagare.
Hemtjänsten upprättar genomförandeplaner med varje enskild brukare för att
anpassa servicen efter brukarens önskemål.

Bosse Johansson, Botkyrkabyggen AB
Botkyrkabyggen AB har en särskild kö för personer som är 65 år och äldre.
Bolaget har särskilda seniorboenden som är särskilt rustade för äldres behov.
Botkyrka AB har en särskild bovärd för seniorer som hjälper till med olika
service efter boendes önskemål.
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I januari 2016 startar bolaget upp så kallat ”kompis-bo” för seniorer. Boendeformen innebär att två kompisar kan teckna hyresavtal tillsammans för en lägenhet.
Ulf Lundgren och Karin Tallén, HSB
Närmare hälften av alla bostäder i Tullinge är HSB-bostäder.
Berättar om HSB:s utbud.
HSB-omsorg är ett dotterbolag till Stockholm HSB. Bolaget erbjuder boende
med service, bland annat hushållsnära tjänster.
HSB-omsorg driver fyra omsorgsboenden i Stockholms län som driver verksamhet på uppdrag av ett flertal kommuner.
Frågor och synpunkter
-

Det är mycket hemtjänstpersonal som rör sig i området. Det borde
minskas ned.
Flera inom vård- och omsorgspersonalen röker och det riskerar att för
med sig lukt in hos brukare.
Personalen inom vård- och omsorg pratar inte så bra svenska så det är
svårt för brukare att kommunicera med dem.
Brukarna borde få en förteckning med bilder på personalen som kommer och besöker en brukare.
Förvaltningen borde göra stickprov för att tillse att brukarna får all service och att servicen håller kvalitet.
Det är bra att hemtjänsten har finsk-talande personal.
Det är viktigt att all personal kan kommunicera bra på svenska.
Akvarellen hade tidigare ett väldigt bra gårdsråd. Kommunen borde
stödja upprättandet av ett nytt gårdsråd.
Det behövs en mötesplats för seniorer i Tullinge.

Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till vård- och omsorgsnämnden.
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