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◗ Ingeborg Johansson klarar inte att bo hemma än

i korthet
Uddenfeldt blir ny
stadsdelsdirektör
SKARPNÄCK Cecilia Uddenfeldt har utnämnts till ny
stadsdelsdirektör i Skarpnäck.
Hon kommer närmast från
posten som stadsdelsdirektör
i Älvsjö.
Hon tillräder den 5 mars
och ska få ordning på stadsdelens budgetunderskott på 35
miljoner kronor.
Cecilia Uddenfeldt efterträder Ann-Soﬁe Ohlsson som
nyligen avgick till följd av att
hon inte hade lokalpolitikernas förtroende.

Klottrare togs
på bar gärning
BJÖRKHAGEN En 22-årig man
från Bagarmossen har dömts
för att ha klottrat i Björkhagen. Mannen togs på bar
gärning av en klotterspanare
när han gav sig på fönsterrutor och återvinningsstationen
i korsningen MalmövägenHelsingborgsvägen. Mannen
dömdes mot sitt nekande för
skadegörelse till 70 dagsböter
på totalt 5 600 kronor.

”Det är skillnad på att vara medicinskt färdigbehandlad och att vara redo att åka hem, därför är korttidsboendet så viktigt”, tycker Torgny Johansson som hälsar
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på sin mor Ingeborg.

Fler poliser i
Bagarmossen

Besparingar slår
hårt mot äldre

BAGARMOSSEN Det
lokala närpoliskontoret
i Bagarmossen har fått
förstärkning. Tidigare
höll en gruppchef och
fem inspektörer till på
kontoret. Nu har gruppen växt till totalt åtta.
– Två nya poliser har
nyligen anställts, bekräftar närpoliskontorets chef Niklas Holmgren som välkomnar
tillskottet.

Skarpnäcks enda korttidsboende kan läggas
ner när stadsdelen nu
ska spara.
– Förskräckligt, tycker
89-åriga Ingeborg
Johansson som bor
på hemmet.
Ingeborg Johansson, 89 år, sätter
sig på sängen i sitt sparsamt möblerade rum och lägger sina sköra
händer i kors på knät. Hon skiner
upp när hon upptäcker besökarna
i dörren.
– Men jag fastnar väl inte på
bild, skojar hon och plirar in i kameralinsen.
Tillvaron har blivit annorlunda
sedan hon föll och skadade sig.
Lite oklarare. Mycket otryggare.
Men humorn har hon i behåll.
Det var i december som Ingeborg Johansson föll omkull i sin
lägenhet i Kärrtorp. Hon blev liggande i timmar tills hemtjänsten
hittade henne på golvet.
När hon skrevs ut från Dalens
sjukhus hamnade hon på Hemmet för gamlas korttidsboende
i Enskededalen. Där har hon
piggnat till med hjälp av sittgympa och andra aktiviteter.

– Mamma hade inte klarat att
bli hemskickad efter sjukhusvistelsen. Då hade hon ramlat
igen och varit tillbaka inom några
dagar. Det är stor skillnad på att
vara medicinskt färdigbehandlad
och att vara redo att åka hem, säger sonen Torgny Johansson.
I korridorens övriga rum bor andra åldringar i samma situation.
De rehabiliteras på korttidsboendet i väntan på att det är utrett
om de kan ﬂytta hem igen, eller
om de behöver annat boende.
Nu föreslås korttidsboendet läggas ner. Stadsdelen dras med ett
underskott på 35 miljoner kronor

och är piskad att agera. Tanken
är att Skarpnäck i stället ska köpa
platser på korttidsboenden i andra
stadsdelar vid behov.
– Men det ﬁnns inte alltid platser
att köpa. Risken ﬁnns att åldringar
skickas hem direkt efter operation
i väntan på utredning. Det skulle
öka vårdtyngden för hemtjänsten
och anhöriga, säger Maria Hannäs
(v), vice ordförande i stadsdelsnämnden.
Politikerna tar beslut om nedläggningen den 3 april. Nämndens
ordförande Billy Östh (m) vill inte
spekulera i utgången.
– Vi har krävt en utförlig konse-

kvensanalys innan vi tar ställning.
Vi vill vara säkra på att vi inte sparar på kort sikt genom en nedläggning, men får ökade kostnader
nästa år som följd.
Ingeborg Johansson slipper åtminstone bevittna en eventuell
nedläggning på nära håll. I veckan ﬂyttar hon till ett äldreboende
i Sköndal. Där ser hon fram emot
gemenskap. Och att slippa den
ständiga rädslan för att falla igen.
● Erica Lindström
erica.lindstrom@mitti.se
tel 550 554 71

Hemtjänsten får sänkt anslag
Nedskärningar väntar
Skarpnäcks hemtjänst.
– Vi kan inte springa
snabbare än i dag, säger
vårdaren Cornelia
Ricklefs.
Cornelia Ricklefs arbetar inom
hemtjänsten i Bagarmossen och
har redan i dag ett pressat schema.

– Vårdtagarna upplever att vi
alltid har bråttom och sällan har
tid för det lilla extra.
Snart kan det bli värre. Ersättningen till hemtjänsten föreslås
minska med 3,2 procent. Det
innebär ännu mindre tid hos varje
åldring, eller en minskad personalstyrka.
– Vi kan inte springa snabbare
än vi gör i dag, då får vi åka skateboard mellan åldringarna, säger
Cornelia Ricklefs ironiskt.
Stadsdelsnämndens ordförande

Billy Östh (m) medger att besparingarna kan leda till en kvalitetsförsämring, men uppger trots det
att majoriteten planerar att klubba
igenom förvaltningens sparförslag
den 3 april.
– Ersättningsnivån är högre
än i våra grannstadsdelar, vilket
känns konstigt. Neddragningen
innebär enbart att vi lägger oss på
samma ersättningsnivå som Enskede-Årsta-Vantör, så vi ska klara
av vårt uppdrag ändå.
● Erica Lindström

Första spadtaget
för nya bostäder
BLÅSUT I torsdags togs det
första spadtaget för den nya
stadsdelen Bangården i Blåsut. SL:s gamla spårvägshallar
får ge plats för ett bostadsområde med fokus på lägenheter
för unga bostadsköpare.
Många av lägenheterna blir
mindre tvåor. HSB Bangården
är den andra etappen av nybyggnad i området och kommer att bestå av 115 bostadsrätter, varav 12 är osålda.
Bostäderna beräknas vara
färdiga i mitten av nästa år.

Avgående chef
kan få två årslöner
SKARPNÄCK Avgående
stadsdelsdirektören AnnSoﬁe Ohlsson kan få ett stort
avgångsvederlag om kommunen inte lyckas omplacera
henne. Enligt stadsdirektör
Irene Svenonius har stadsledningskontoret för avsikt att ge
henne ett annat arbete inom
stadsförvaltningen. Men om
man inte når en överenskommelse om ett nytt jobb får
Ann-Soﬁe Ohlsson två årslöner i avgångsvederlag.
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Kraftiga nedskärningar hotar omsorgen i Skarpnäck.

