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Utökad fixartjänst samt utökning av träfflokaler inom
Enskede – Årsta
Förslag till beslut
1. Fixartjänsten utökas till att omfatta hela Enskede- Årsta.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att verka för utökat antal träfflokaler i
stadsdelen.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Ingrid Friberg
Chef utföraravdelningen funktionshindrade

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att fixartjänsten utökas till att gälla hela EnskedeÅrsta och att ytterligare plusjobbare anställs för uppgiften.
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att verka för utökat antal träfflokaler i
hela stadsdelsområdet. Möjligheterna till samnyttjande av lokaler bör särskilt studeras, inledningsvis i stadsdelen Östberga.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom utföraravdelningen äldre och funktionshinder.
Bakgrund
Fixartjänst
Årstaprojektet är ett samverkansprojekt, mellan Stockholms stad och
Stockholms Läns Landsting, kring förebyggande och folkhälsoinriktade
insatser för att främja kvarboende, förebygga ensamhet och minska antalet
fallolyckor för målgruppen äldre 75 + i Årsta som bor i ordinärt boende
utan eller med marginella hjälpinsatser. Projektet pågår perioden januari
2005 – tom december 2006 och syftar till att:
 Medverka till bättre förutsättningar för kvarboende i hemmet och bidra
till större trygghet för äldre i Årsta som bor i ordinärt boende.
 Minska antalet fallolyckor.
 Bidra till bättre välbefinnande både fysiskt och psykiskt för äldre över
75 år genom erbjudande om gemenskap och förebyggande hälsoinsatser.
Förvaltningens del i projektet, som består av fixartjänst och sociala aktiviteter kommer att permanentas från januari 2007.
Sociala aktiviteter utgör en betydelsefull del i Årstaprojektet. Exempel på
aktiviteter som genomförs är: Sommarkollo vid 4 måndagar under juliaugusti, styrketräning, stavgång, boule, datautbildning, kulturcirkel, utflykt vid 7 tillfällen, underhållning alla fredagar, 3 friskvårdskampanjer.
Diskussioner pågår med landstinget om fortsatt samverkan efter årsskiftet
beträffande landstingets delar, d.v.s. hälsosamtal och hälsohembesök av
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Träfflokaler
I projekt Språnget har i rådslagsmöten, fokusgrupper, möten med pensionärsorganisationer och pensionärsråd framförts önskemål om fler träfflokaler inom stadsdelen. Tillgång till träfflokaler är en viktig förutsättning
för ett fungerande föreningsliv. Möjligheterna till samnyttjande av lokaler
kommer att särskilt studeras och förvaltningen avser att verka för ett utökat antal träfflokaler i hela stadsdelsområdet. Inledningsvis prioriteras
träfflokaler i stadsdelen Östberga.
Förvaltningens förslag
Fixartjänsten är efterfrågad och behov finns av att den utökas till hela
stadsdelsförvaltningens område. I verksamhetsprogrammet för 2006 anges
att försöket med fixartjänster ska utökas till hela Enskede- Årsta om det
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kan organiseras med hjälp av arbetstagare, som kommer via länsarbetsnämndens så kallade plusjobb.
Fixartjänsten erbjuder hembesök och hjälp med olika vardagssysslor i
hemmet där det kan finnas risk för att falla. Det kan exempelvis handla om
att hänga upp gardiner, byta glödlampor och sätta upp tavlor med mera.
Fixarens tjänster är uppmärksammade och hans tjänster mycket uppskattade. Fixaren har under perioden januari – augusti gjort 500 hembesök.
Utvärdering och uppföljning av besöken har gjorts utifrån statistik av uppdragen samt genom att ta reda hur pensionären skulle ha gjort om denne
inte fått hjälp av fixaren.
Utvärderingen visar att majoriteten av pensionärerna skulle ha låtit bli att
utföra uppgiften eller försökt själva utan att be om hjälp av en anhörig
eller granne.
Inom Årstaprojektet finns idag två fixartjänster. Förvaltningen föreslår att
fixartjänsten utökas till att gälla hela Enskede- Årsta och att ytterligare
plusjobbare anställs för uppgiften. Ansvarig för fixartjänsten är även fortsättningsvis projektledaren för Årstaprojektet.
Förvaltningen ges vidare i uppdrag att verka för utökat antal träfflokaler i
hela stadsdelsområdet. Möjligheterna till samnyttjande av lokaler bör särskilt studeras, inledningsvis i stadsdelen Östberga. Diskussioner har inletts
med Svenska Bostäder/Hyresgästföreningen och Östbergaskolan om samnyttjande av lokaler i stadsdelen. En aktivitet som har uppskattats och
kommer att fortsätta är datautbildning för äldre.

