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Dagverksamheter, aktivitetscentra, träffpunkter
och möteslokaler för äldre
Svar på skrivelse från (V)
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning
I en skrivelse tar Maria Ljuslin m.fl. (V) att alltfler äldre bor kvar i
sina hem med stöd av hemtjänst och därmed ökar risken för social
isolering. Det måste finnas lokaler och verksamheter där äldre
människor kan delta i aktiviteter, umgås med andra och hålla sig i
form. Förvaltningen redovisar det hälsofrämjande arbetet som görs
för att nå ut till äldre så tidigt som möjlig för att erbjuda social
samvaro och aktiviteter i äldres närområde. Förvaltning samverkar
även med andra aktörer för att tillsammans sprida information om
alla aktiveter som finns i stadsdelsområdet. Förvaltningen åtgärd för
att stödja PRO i att hitta ny lokal för sin verksamhet är att bistå med
en inventering av lokaler som kan passa PRO. Förvaltningen är inte
klar med inventeringen och får återkomma i frågan om tillgängliga
lokaler.
Ärendets beredning
Ärendet behandlas i äldreomsorgens samverkansgrupp
den 8 mars 2022 och i stadsdelsnämndens pensionärsråd
den 16 mars 2022.
Ärendet
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) önskas en redogörelse
från förvaltningen beträffande följande frågeställningar;
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Vilka dagverksamheter, aktivitetscentra och träfflokaler för äldre
som finns i stadsdelsnämndens område. Geografiskt läge,
målgrupp, verksamhetens innehåll och öppettider, samt huvudman.
Är det några förändringar (sammanslagningar, flyttningar,
nedläggningar) planerade?
Pandemin har medfört att många verksamheter antingen varit
stängda eller haft en begränsad verksamhet. Vi önskar beskrivning

Tjänsteutlåtande
Dnr HÄ 2021/814
Sida 2 (4)

för i vilken utsträckning begränsningarna kvarstår och vilka
åtgärder som vidtas för att förhindra smittspridning?
Vilket behov bedömer förvaltningen att det finns av verksamheter,
främst dagverksamheter, som är öppna sommartid och helger och
hur ämnar förvaltningen tillgodose behovet?
I vilken utsträckning finns det lokaler som är tillgängliga för
pensionärsföreningarnas verksamhet?
Vilka åtgärder ämnar förvaltningen vidta för att stödja PRO i att få
tillgång till en ny lokal då de efter förvaltningens uppsägning av
Hövdingagårdens blivit husvilla?
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreomsorgens fokus är att arbeta förebyggande för att så
tidigt som möjligt nå äldre och erbjuda social samvaro, aktiviteter,
stöd och råd.
Dagverksamhet kan beviljas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra skäl har
behov av regelbunden social gemenskap, stimulans och meningsfulla aktiviteter samt beviljas i syfte att avlasta anhörig som vårdar
den enskilde.
Pensionärsorganisationerna, föreningar och andra organisationer
erbjuder också ett brett utbud av olika aktiviteter för seniorerna i
stadsdelsområdet.
Enheten för utveckling och förebyggande arbete utvecklar olika
former av samverkan med både civilsamhället och Regionen.
I ett led för att nå ut till fler seniorer genom att bland annat sprida
information om de aktiviteter som finns inom stadsdelen för
seniorer. Enheten har även ansvar för Seniorhälsan som erbjuder
olika kostnadsfria aktiviteter enligt ett fast program för
personer 65+.
Seniorhälsans aktivitetslokaler
Seniorhälsan har idag tio aktivitetslokaler i stadsdelsområdet.
Seniorhälsans programblad våren 2022 biläggs.
Axelsbergs (aktivitetscenter)
Axelsbergs torg 3
Långbroberg (aktivitetscenter)
Spadvägen 5
Dagverksamheter, aktivitetscentra,
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Trekanten
Lövholmsvägen 29
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Västertorp
Störtloppsvägen 40
Älvsjö
Spikskogatan 3
Götalandsvägen 224C
Älvsjö Stationsgata 19
Fruängen
Gamla Södertäljevägen 5
Fruängsgången 1
Aspudden
Erik Segersälls väg 32
Seniorhälsan fokus är att erbjuda aktiviteter i seniorers närområde
och hyr därför in sig i lämpliga lokaler för respektive aktivitet och
tid. De förändringar som är aktuellt är att Hövdingagårdens
uppsägning påverkar aktiviteterna i Aspudden då Seniorhälsan har
haft möjlighet att hyra in sig där.
Dagverksamheter
Dagverksamhet kan underlätta vardagen för den enskilde genom att
skapa struktur och syftar också till att bryta ofrivillig ensamhet och
social isolering samt kan därmed möjliggöra kvarboende i det egna
hemmet. I stadsdelsområdet finns tre biståndsbedömda
dagverksamheter med inriktning demens.
Dagverksamheter - kommunal regi

Solkattens dagverksamhet
Gamla Södertäljevägen 5
Vänder sig till personer som är äldre än 65 år och som har en
demenssjukdom. 15 platser, öppettider:
Måndag och fredag klockan 9.00–14.30
Tisdag, onsdag och torsdag klockan 9.00–13.30
Tisdag och torsdag klockan 14.30–18.30.
Dagverksamheter - privat regi

Sjöbrisen
Selmedalsringen 19 Hägersten
Riktar sig till personer som är över 65 år och som har en
diagnostiserad demenssjukdom, 15 platser
Öppettider 09:00-15:00 vardagar.
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Yohannas dagverksamhet
Långbrodalsvägen 1A
Rriktar sig till personer som är över 65 år och som har en
diagnostiserad demenssjukdom, 20 platser.
Öppettider 09:00-18:00 vardagar.
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Kvarstående begränsningar
Pandemin har gjort att verksamheterna har behövt ha olika former
av begränsningar och det som styrt begränsningarna är de gällande
restriktioner i samhället för att förhindra smittspridning samt lokala
förutsättningar för att hålla restriktionerna. Idag är det endast de
aktiviteter som normalt utgår ifrån lokaler på de särskilda boendena
som inte kan nyttjas fullt för de kvarvarande restriktionerna. Annars
har begränsningarna handlat om att hålla nere deltagarantalet samt
anordna aktiviteter utomhus. Dagverksamheter har varit öppna men
med begränsat antal deltagare i varje grupp.
Behov av andra öppettider
Vad förvaltningen känner till, så finns det i dagsläget inget behov av
att ha öppet under helger för dagverksamhet. Dagverksamheterna
håller öppet i samma utsträckning året runt. Likaså erbjuder
Seniorhälsan aktiviteter året runt.
Tillgängliga lokaler och stöd till PRO
Som en åtgärd att stödja PRO i att hitta en ny lokal att hyra har
förvaltningen åtagit sig att bistå med en inventering av lokaler som
är möjlig för PRO att hyra framöver. Förvaltningen får återkomma
med besked i frågan om lämpliga lokaler när inventeringen är klar.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från
Vänsterpartiet.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning

Marja Kammouna
avdelningschef
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning
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1. Skrivelse från (V), Dagverksamheter, aktivitetscentra,
träffpunkter och möteslokaler för äldre.
2. Seniorhälsans programblad våren 2022.
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