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Varierad dagverksamhet för äldre
Svar på skrivelse från (SD)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
I en skrivelse tar Henrik Åkerlund (SD) upp att ofrivillig ensamhet
är ett växande problem bland äldre och som kan leda till allvarliga
hälsorisker. I skrivelsen lyfts fram behovet av dagverksamhet som
även har öppet på helger och sommaren, då känslan av ensamhet
kan kännas än mer påtaglig.
Förvaltningen redovisar vilka insatser som äldreomsorgen erbjuder
för att motverka ofrivillig ensamhet, ett viktigt och prioriterat
uppdrag. Äldreomsorgens fokus är att arbeta förebyggande för att så
tidigt som möjligt nå äldre och erbjuda social samvaro, aktiviteter,
stöd och råd. I staden finns det fyra sociala dagverksamheter med
biståndsbeslut, varav en verksamhet är för äldre med psykisk
ohälsa. Verksamheterna har öppet vardagar under dagtid samt under
sommaren. Öppettiderna kan variera mellan dagverksamheterna.
Ärendets beredning
Ärendet behandlas i äldreomsorgens samverkansgrupp
den 9 november 2021 och i stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 17 november 2021.
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Ärendet
I en skrivelse från Henrik Åkerlund (SD) tas upp att ofrivillig
ensamhet är ett växande problem bland äldre och kan leda till
allvarliga hälsorisker. På sommaren, i semestertider och under
helger kan känslan av ensamhet bli än mer påtaglig för den som
redan upplever ofrivillig ensamhet. Skribenten hänvisar till
socialtjänstlagen, där det står att socialtjänstens
omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande. Dagverksamheterna i
stadsdelen, som oftast har öppet vardagar mellan klockan 9 och 15,
menar skribenten inte uppnår de äldres behov till dagligt
välbefinnande.
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Sverigedemokraterna anser att det under semestertider på sommaren
samt även under helger ska finnas en eller flera dagverksamheter
öppna för äldre med biståndsbeslut och yrkar.
Att stadsdelsnämnden hemställer till berörda parter i samråd med
äldrenämnden att identifiera en eller flera dagverksamheter som
lämpar sig för sommaröppet där verksamheterna kan hålla öppet
hela sommaren samt under alla helger året runt.
Synpunkter och förslag
Ett viktigt och prioriterat uppdrag för äldreomsorgen är att nå äldre
som känner sig ensamma och isolerade.
Äldreomsorgens fokus är att arbeta förebyggande för att så tidigt
som möjligt nå äldre för att motverka ensamhet och isolering, att de
äldre ska ha det bra genom att t.ex. erbjuda social samvaro,
aktiviteter, stöd och råd. I stadsdelsområdet finns sju mötesplatser
varav två aktivitetscenter och fem träffpunkter, som erbjuder ett
brett utbud av olika aktiviteter, kulturupplevelser, gemenskap och
dagsutflykter för att främja den sociala, psykisk, fysiska och
existentiella hälsan. Beredskap för covid19-anpassade aktiviteter
finns. Under delar av sommaren anordnas sommarprogram på
mötesplatserna och dagsutflykter. I somras erbjuds sommarlunch på
några av träffpunkterna istället för dagsutflykter på grund av
covid-19.
Pensionärsorganisationerna, föreningar och andra organisationer
erbjuder också ett brett utbud av olika aktiviteter för seniorerna i
stadsdelsområdet.
Förvaltningen har fått särskilda medel för projekt som rör insatser
som syftar till att bland annat motverka ofrivillig ensamhet. Ett
projekt är Matlyftet i hemtjänsten som syftar till att motverka
undernäring och ofrivillig ensamhet. Stimulansmedel som erhållits
används till insatser såsom Fysisk träning i grupp, Social aktivitet
för att minska upplevd ensamhet och Existentiella samtalsgrupper
för seniorer som behöver stöd.
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Äldreomsorgens enhet för utveckling och förebyggande samverkar
med vårdcentraler och primärvårdens rehabilitering när det gäller
stöd till äldre kring hälsa, motion och välmående. Genom
samarbetet fångas äldres behov upp och stöd och insatser kan
erbjudas.
Biståndsbedömd social dagverksamhet för äldre ges enligt stadens
riktlinjer för biståndshandläggning, där det står att ”Dagverksamhet
med social inriktning kan beviljas i de fall den enskilde har behov
av stöd och hjälp vid vistelsen som inte kan tillgodoses på
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exempelvis öppna mötesplatser/träffpunkter. Dagverksamhet med
social inriktning bör också beviljas i de fall den enskilde inte kan ta
sig till och från öppna mötesplatser/träffpunkter på egen hand eller
med hjälp av hemtjänst.”
Det finns fyra sociala dagverksamheter i staden, varav en
verksamhet är för äldre med psykisk ohälsa. Verksamheterna har
öppet vardagar under dagtid samt öppet under sommaren.
Öppettiderna kan variera mellan dagverksamheterna.
Vad förvaltningen känner till, så finns det i dagsläget ingen plan för
att ha öppet alla helger under året vid social dagverksamhet.
Förvaltningen återkommer med information, om det sker några
förändringar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från
Sverigedemokraterna.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Marja Kammouna
avdelningschef

Bilagor
Skrivelse från (SD), om varierad dagverksamhet för äldre.
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