
Senaste nytt från KPR nr 2_2020

Följande viktiga ämnen diskuterades i Kommunala Pensionärsrådets (KPR).

* Enklare ansöka om larm för hemmabruk
* Utredning om nära vård.
* Seniorboende och Servicehus
* Information som riktar sig till äldre

Sedan årets första möte den 3 mars 2020 har krisen i samband med viruspandemin inträffat. På
stadens hemsida lidingo.se meddelas att Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga
myndigheter har tagit fram kring Covid-19 pandemin. Stadens hemsida uppdateras dagligen med den
senaste informationen.

Enklare ansöka om larm för hemmabruk
Staden har nu lagt ut information om hur man kan ansöka om larm för hemmabruk. Det går inte att
ansöka om trygghetslarm på Mötesplats Centrum. Den som är folkbokförd på Lidingö och har fyllt 65
år kan få trygghetslarm utan behovsprövning. Ansökan kan göras via Lidingö stads hemsidas e-
tjänst. Gå till Lidingö stads startsida lidingo.se och klicka på rubriken Omsorg&stöd. Gå sedan till
Äldreomsorg. Välj Trygghetslarm. Där finns en länk till e-tjänsten, varifrån man loggar in med bank-id
mm. Där kan ansökan skickas direkt. Det går också bra att trycka ut en blankett och skicka den ifylld
till staden. En tredje möjlighet är att ringa till Lidingö stads kundcenter, 08-731 30 00, och be om att
få en ansökningsblankett per post. Det går också bra att ringa äldrelotsen för frågor om bl.a.
trygghetslarm, telefon 08-731 36 88. Utanför hemmet, vid skogspromenader t.ex. är 112-appen i
mobiltelefoner är ett utmärkt hjälpmedel om något händer. Det finns också appar till smarta
mobiltelefoner för GPS-positionering.

Utredning om nära vård.
En statlig utredning God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem har
den 1 april avgett sitt slutbetänkande, som nu går ut på remiss med sista svarsdatum 31 augusti
2020. Primärvården ska stärkas. Man ska inte behöva vända sig till en akutmottagning (dvs. på
sjukhus) med sådant som är primärvårdens uppdrag och som kan tas omhand där. Med primärvård
menas den vård som ges på vårdcentraler och hemsjukvård. I alla regioner utom Region Stockholm
har redan skyldigheten att erbjuda hemsjukvård i privata boenden överlåtits till kommunerna. Ett
undantag är Norrtälje kommun, som ansvarar för hemsjukvård.

Seniorboende
Lidingös fastighetsbolag undersöker om det finns möjlighet att tillskapa ytterligare några lägenheter i
seniorboendet Tor. Diskussionerna om ett Tor 2 och om det ska vara seniorboende som Tor 1 eller
särskilt boende, pågår utan fastställt slutdatum.

Boende för Lidingö stads äldre - utredning
I en tjänsteskrivelse från stadskontoret föreslås att kommunfullmäktige ska godkänna ett nytt
boendekoncept enligt principen ordinärt boende – seniorboende – särskilt boende. Utredning anger
tre inriktningar, upprätthålla kvarboendeprincipen, införa en ny boendeform för att möta en explicit
efterfrågan på trygghet och socialt sammanhang samt att omstrukturera stadens servicehus till
seniorboende. Servicehusen är idag en biståndsbedömd boendeform för äldre. Det finns två sådana
hus i Lidingö, Baggeby gård och Högsätra servicehus. De boende har en egen lägenhet med
trygghetslarm och har tillgång till viss service och gemensamma lokaler. Husen har inte motsvarat
Arbetsmiljöverkets krav och då har man byggt om och därefter har ett tjugotal lägenheter stått
tomma. SPF Lidingöskeppet och PRO, Pensionärernas riksorganisation har gemensamt genom
Kommunens Pensionärsråd, KPR, svarat på en remiss i ärendet. Vi instämmer i vikten av att ha fokus



på personer som bor i det ordinära boendet, dit bl.a. seniorboendet hör. KPR anser också att det är
viktigt att möta behov av trygghet och socialt sammanhang. Att då avveckla den boendeform som för
sköra äldre har störst möjlighet att göra det, servicehusen, anser vi vara anmärkningsvärt.

Information som riktar sig till äldre
Informationskanalerna är inriktade på digitalisering. Lidingö har nyligen blivit utsedd till Årets
Digitaliseringskommun. Stadens hemsida är en viktig del av informationen och arbete pågår att
tillgänglighetsanpassa den för funktionshindrade. Samtidigt är det viktigt är att nå äldre, som kanske
inte ens har en dator. En viktig traditionell informationskanal är Tidningen Vårt Lidingö, som går till
alla hushåll. 
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