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Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på Tumba dialogforums fråga.
Sammanfattning

Vid Tumba dialogforums möte den 28 mars ställdes en fråga till vård- och
omsorgsnämnden gällande hur nämnden kan säkerställa att det finns tillräckligt med äldreboendeplatser i området.
Genom att årligen ta fram en boendeplan och i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta för att få flera alternativ på byggbar mark som
kan användas till äldreboenden arbetar kommunen för att kunna säkerhetsställa behovet av äldreboendeplatser.
Ärende

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november
2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna
slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas
dagordningar samt ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp frågor,
synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Vid Tumba dialogforum som hölls den 28 mars ställdes följande fråga till
vård- och omsorgsnämnden:
Deltagare vid mötet framförde att de upplever det vara ont om platser på
äldreboende i området. Hur säkerställer man att det finns tillräckligt med
platser?
Frågan har skickats till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
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Förvaltningens svar

Vård- och omsorgsnämnden tar årligen fram en boendeplan där en analys
om det framtida behovet görs utifrån bland annat befolkningsprognoser och
insatshistorik. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation
för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen arbetar i en nära dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen
för att få fram fler alternativ på byggbar mark som kan användas till äldreboenden. Två nya vård- och omsorgsboenden är planerade till 2020 och när
dessa står klara väntas vi kunna möta behovet av platser inom kommunen.
Idag finns det tre äldreboenden i Tumba (Allégården, Silverkronan och
Tumba vård- och omsorgsboende) vilket gör att Tumba är det område i Botkyrka som har flest boendeplatser. Förvaltningen kommer att vara uppmärksam på förändringar som kan påverka det framtida behovet och ta hänsyn till
det i planeringen av nya boenden.
Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef
Bilaga
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