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Bakgrund
I stadens budget för 2021 fortsätter stadens satsning på seniorboende med aktivitetscenter för
att tillgodose behov av icke biståndsbedömt boende för äldre som söker trygghet och
gemenskap. För detta ändamål har 30 mnkr avsatts i budget 2021 som stadsdelsnämnderna
kan söka medel från. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift ska vara att ordna aktiviteter och
främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i
seniorboendet och äldre i närområdet
Ansökan
I Skärholmens stadsdelsförvaltning finns tre aktivitetscenter som ligger i anslutning till
seniorboende, två i Skärholmens centrum och ett i Sätra.
Aktivitetscenter Björken är öppet vardagseftermiddag och vänder sig till personer i åldern 65
år och äldre.
Aktivitetscenter Tallen i samma lokal vänder sig till döva och dövblinda, både de som bor på
seniorboende och de som bor i stadsdelen.
Aktivitetscenter Aspen i Sätra vänder sig till personer i åldern 65 år och äldre och har
inriktning mot träning och hälsa.
Aktiviteterna planeras och genomförs i samråd och samverkan med besökare och
pensionärsföreningar samt andra intressenter. Syftet är att med ett hälsofrämjande
förhållningssätt främja social gemenskap, fysisk aktivitet och erbjuda olika kulturevenemang.
Under året har verksamheten varit stängd under två perioder på våren och hösten för att
minska smittspridning av coronaviruset covid-19. Medarbetarna har omfördelades till andra
äldreomsorgsverksamheter i egen regi och arbetat med utevistelse och utomhusaktiviteter.
Medarbetarna arbetade också med att sätta upp smittsäkra mötesplatser utomhus på
stadsdelens särskilda boende för äldre.
Inför 2021 planeras fortsatta aktiviteter utomhus och att genomföra smittsäkra aktiviteter i
lokalerna när de bedöms som möjligt att genomföra. Förvaltningen kommer också att satsa på
digitala aktiviteter och stöd till att kunna delta digitalt, dessa kommer att genomföras i hela
äldreomsorgen i egen regi och också på aktivitetscenter.
Skärholmens stadsdel planerar att starta ett team med äldrefältare under 2021. Syftet är att
identifiera sårbara grupper och tidigt kunna erbjuda frivilliga insatser. Äldrefältarna kommer
att arbeta i nära samarbete med aktivitetscentren och seniorboendet.
Förvaltningen fortsätter att använda sina resurser flexibelt och medarbetare med kunskap om
aktiviteter för äldre kan komma att hjälpa till i flera olika sammanhang

Ekonomi
Årskostnaderna för alla tre aktivitetscentren beräknas uppgå till följande:
Ansökan avser
Månadslöner (3 heltidstjänster samt 10%
enhetschef)
Personalförsäkringar
Lokaler, hyreskostnad
Lokaler, driftskostnad
Entreprenad/köpt verksamhet (resurs
Samhall)
Inventarier
Utbildning
Resor och transporter
Kosthållning
IT och telefoni
Övriga externa kostnader samt
anläggningskostnad
Totalt ansökes om

Beräknad årskostnad
1 9000 000
800 000
1 940 000
200 000
200 000
30 000
40 000
70 000
100 000
120 000
350 000
5 750 000

Kontaktperson

Yvonne Esgård
enhetschef Sätra vård- och omsorgboende och aktivitetscentren
yvonne.esgard@stockholm.se
Tfn: 08 508 24 531
Andreas Thorstensson
Avdelningschef Stöd och service i egen regi
andreas.thorstensson@stockholm.se
Tfn: 08 508 24 552

