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Hej!
Först vill jag be om ursäkt för att pensionärsrådet inte har fått den
information från förvaltningen, som jag brukar ge i vanliga fall. Jag
förstår om ni är missnöjda med hanteringen.
Planering pågår inför samgåendet mellan Hägersten-Liljeholmen
och Älvsjö och fr.o.m. 1 juli blir vi Hägersten-Älvsjö, vilket ska bli
spännande. I samband med detta ser vi också över våra rutiner och
arbetssätt.
Jag återkommer med besked till pensionärsrådet om hur vi på bästa
sätt ska hålla er informerade om vad som händer i förvaltningen
med särskilt fokus på äldreomsorgsfrågorna och där pensionärsrådet
ska kunna vara delaktiga med frågor, synpunkter och förslag.
Nedan har jag sammanställt information om aktuella frågor i
förvaltningen och äldreomsorgen.

Med vänliga hälsningar
Marja Kammouna

Aktuell information från förvaltningen
Coronapademin
Läget inom äldreomsorgen är stabilt och lugnt.
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende, Axelsbergs vård- och
omsorgsboende samt båda servicehusen är smittfria. Axgårdens
vård- och omsorgsboende har en konstaterad smittbärare.
Hemtjänsten har fungerande förstärkningsteam som har enbart
några kunder.
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg
Telefonvägen 30
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Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende ingår i ett projekt där
samtlig personal testas både som eventuella smittbärare och om
man har antikroppar.
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Likaså för hemtjänsten som testas i denna vecka. Hemtjänsten har
hyrt in en sjuksköterska som genomför testerna i samarbete med
Karolinska Institutet.
Vi har chefsberedskap under helgerna i samtliga verksamheter. Det
finns numera bra tillgång till skyddsmaterial och personal.
Semesterplaneringen är klar.
Ekonomi
När det gäller äldreomsorgens ekonomi är det svårt att under
rådande omständigheter göra en tillförlitlig prognos.
I tertialrapport 1 tar vi upp att vi beräknar underskottet till 3,5 mnkr.
Utförarenheterna har ökade kostnader för sjukfrånvaro,
inhyrdpersonal och skyddsutrustning. På boendena är det endast ett
fåtal personer som flyttar in som beror på en minskad efterfrågan.
Många platser står tomma platser, vilket innebär minskade intäkter
och höga kostnader för tomgångshyror.
Fruängsgårdens servicehus A-huset
Fruängsgårdens servicehus A- huset är återlämnat till
fastighetsägaren Micasa. Staden har fattat beslut om att använda
A-huset tillfälligt som boende för nyanlända fram tills dess att
ombyggnation till seniorboende kommer igång. De som flyttar in
tillfälligt har en egen ingång och kommer inte att vistas i
gemensamma utrymmen för äldre.
Hägersten-Älvsjö
Planering för den nya förvaltningen Hägersten- Älvsjö är i
slutskedet och inflyttning från Älvsjös förvaltningshus är planerad
att slutföras i början av juli. Förvaltningen har hyrt ytterligare ett
våningsplan på Telefonvägen 30, så att alla ska få plats.

