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Sammanfattning
Mötet handlade om att vara äldre i Tullinge med inriktning på frågor om boende, vård
och omsorg. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S), Roland Malm
från Coompanion och Botkyrkabyggens ordförande Bo Johansson (S) var särskilt
inbjudna. Vid mötet diskuterades bl.a. behovet av en framtida mötesplats för äldre i
Tullinge. Det kom också en fråga på varför kommunen inte har infört lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.
Fråga till vård- och omsorgsnämnden med med kopia till kultur- och fritidsnämnden:
- Hur arbetar nämnden vidare med frågan om en mötesplats för äldre i Tullinge?
Synpunkter till vård- och omsorgsnämnden:
- Det tycks oklart om servicelägenheterna i Akvarellen ska avvecklas eller inte.
- Tullinge dialogforum är bekymrade över den kritik som framfördes om hemtjänsten.

Del 1 Vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) inledde med en återkoppling
på synpunkter som framfördes vid förra årets dialogmöte på samma tema.
Brukare möter många olika personer inom hemtjänsten
Kommunen har arbetat för att förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten, vilket innebär
att antalet personer som kommer till brukaren ska minska. Kommunen har genomfört
en organisationsförändring och försökt minska ner enheterna. I Tullinge har kontinuiteten blivit betydligt bättre.
Besvär med omsorgspersonal som röker
Det är inte tillåtet för personal att röka hemma hos brukare, men däremot mellan passen. I kommunen har man diskuterat vikten av att byta kläder och inte röka mellan
passen på interna APT-möten.
Svårt att kommunicera med omsorgspersonal som inte talar god svenska
Kommunen satsar på språkutbildning i vårdsvenska. Utbildningar har genomförts
genom kommunens kompetensfond. Mer pengar kommer att anslås för 2017, under
förutsättning att vård- och omsorgsnämnden beslutar det.
Önskemål om bilder på omsorgspersonal hemma hos brukare
Förslaget kommer att genomföras.
Förslag om stickprov för att kvalitetssäkra servicen
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Kommunen har gjort en genomlysning av hemtjänsten. Medborgare som har hemtjänst och medarbetare har fått svara på en enkätundersökning. Genomlysningen visade många saker, bl.a. att det råder brist på ”omsorgstid”. I den nya budgeten görs
satsningar som ska öka omsorgstiden. Brukare ska få en timme i veckan med sin kontaktperson som kan användas för fika, promenad, uppföljning av hemtjänsten osv.
Önskemål om mötesplats för seniorer i Tullinge
Det kommer inte att byggas något idéhus i Tullinge, men frågan om en mötesplats för
äldre återstår på kommunens ”att-göra-lista”. Tuva Lund kan tänka sig att kommunen
står för hyran, men att mötesplatsen drivs av föreningar eller en grupp engagerade
personer.
Frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande
Var frågan om en mötesplats i Tullinge uppe på senaste kommunfullmäktige?
Tuva Lund (S): Ja, men frågan remitterades till nämnden.
Jag får fem insatser varannan vecka, förut kom en och samma person, nu är det fem
olika. Jag vet inte vem som ska komma och när.
Tuva Lund (S): Så ska det inte vara. Jag kan inte gå in i enskilda ärenden, men det är
en fråga du kan diskutera med din kontaktperson.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) bör finnas med när man annonserar kommunala
aktiviteter.
Tuva Lund (S): Jag tar med mig förslaget.
Det råder brist på äldreboenden, samtidigt ska det finnas 20 tomma platser i Akvarellen. Varför?
Tuva Lund (S): Det är inte ett äldreboende utan ett serviceboende som kräver att de
som bor där är relativt självgående. Det kan finnas matchningsproblem. Några lägenheter håller på att renoveras.
Bör man inte överväga valfrihet (LOV) när det gäller hemtjänst i Botkyrka?
Tuva Lund (S): I Botkyrka tillämpas lagen om offentlig upphandling (LOU), inte
lagen om valfrihetssystem (LOV). Botkyrka har haft privat hemtjänst fram till i mars i
år, men alltför få valde den hemtjänsten. Botkyrka har genomfört en upphandling
(hemtjänst på finska) som ingen svarade på. På boendesidan finns flera samarbeten
med privata entreprenörer.
Varför får inte hemtjänstpersonalen utföra alla tjänster (t ex lyft, sätta på stödstrumpor) som brukare önskar?
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Eftersom vård- och omsorgsnämndens ordförande inte kunde närvara vid hela mötet
kommer Tullinge Dialogforum att ha ett nytt möte om äldre hösten 2017. Politikerna i
Tullinge dialogforum uppfattade att det fanns ett stort intresse av att diskutera vårdoch omsorgsfrågor.
Del 2 - Boendefrågor
Roland Malm, rådgivare på Coompanion, informerade om hur kooperativt boende
fungerar.
Bo Johansson, styrelseordförande i Botkyrkabyggen berättade om aktuella boendefrågor:
- I Tumba utvecklar Botkyrkabyggen boenden för 65+.
- På Gröndalsvägen har man en försöksverksamhet med ett råd och en anställd
värd som tar hand om pensionärerna som bor där.
- Botkyrkabyggen står inför att ”sätta spaden i jorden” för ett trygghetsboende i
Tumba.
- I Tullingeberg har man testat ”rök- och djurfritt boende”. Det har visat sig
vara eftertraktade lägenheter.
- Många nya lägenheter på gång på Riksten.
- I området Banslätt i Tullinge planeras några hundra hyresrätter. Det har dock
varit protester kring planerna. Det är viktigt att undersöka hur man kan bevara
så mycket grönska som möjligt. Samtidigt är det angeläget att bygga nära
kommunikationer.
Frågor till Botkyrkabyggens styrelseordförande och Coompanion
Vad är den ekonomiska vinsten med kooperativt boende?
Roland Malm: Bostaden är ingen handelsvara i det kooperativa boendet. Man kan få
ner kostnaden för driften lite genom att man gör en del själv.
Finns exempel på när kooperativ har hemtjänst ”inbyggt”? Då blir kooperativet arbetsgivare med allt vad det innebär.
Roland Malm: Ja, det finns exempel. Kooperativet måste kunna garantera trygga anställningar. Men man söker inte övervinster, vinster investeras i föreningen.
Äldre behöver bo centralt. Hur går resonemanget [om närheten till kommunikationer]
ihop med hur det är på Riksten?
Bo Johansson: Det finns inte serviceboenden på Riksten, något som skulle kunna bli
aktuellt på Banslätt.
Förslag: Det skulle kunna bli en fin miljö för ett äldreboende på Ulvsberg. Det finns
en aktör som vill bygga där. Man kan även bygga på Hamringe grusstag.
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Hur är schemat för Banslätt? Hur höga blir husen?
Bo Johansson: Vi håller på att titta på synpunkter som kommit in. Tillsammans med
HSB tittar vi på området i stort.
Hur beräknas kostnaderna för Botkyrkabyggens andelslägenheter?
Bo Johansson: Priserna ligger ungefär 30 procent under bostadsrättsmarknaden.
Det finns ett område vid centrum där det verkar finnas gamla rester från vikingatiden.
Kan man inte planera in ett kulturhus eller liknande där?
Bo Johansson: Det kan ibland vara svårt på grund av det som finns under jord.
Vi är många som har önskemål om ett centralt beläget idéhus i Tullinge.
Embla Kolenda Holmlid (MP): Vi ser alla ett behov av en mötesplats i Tullinge, oavsett parti.
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