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§ 31
Ärenden från dialogforum (von/2018:4)
Beslut

Vård‐ och omsorgsnämnden godkänner ordförandeförslaget som nämn‐
dens återrapportering till Grödinge dialogforum
Sammanfattning

22 november 2017 hölls ett dialogforum i Grödinge som handlade om att
vara äldre i Grödinge. Vård- och omsorgsnämnden Tuva Lund var inbjuden
och berättade om förvaltningens pågående arbete samt svarade på frågor
från deltagarna om bland annat byggandet av bostäder för äldre i Grödinge.
Vid mötets gruppdiskussion framfördes en del åsikter som besvaras av vårdoch omsorgsnämnden nedan.
Det är angeläget att olika typer av ”mellanboende” byggs i Grödinge,
gärna i samband med det nya bostadsområdet Slättmalm och i det befintliga området i Bremora.
Vi är mycket positiva till ”mellanboende” i Grödinge. Det finns olika former av mellanboende. 1 mars 2017 så gjordes de gamla servicelägenheterna
på Orren om till ett servicehus. Kommunen behöver möjliggöra för fler mellanboenden oavsett om det är privata aktörer eller Botkyrkabyggens som
bygger. Den politiska målsättningen är att de ska finnas mellanboenden i
varje kommundel. Trygghetsboende är en form av mellanboende där kommunfullmäktige har fastställt en modell för Botkyrka. Kommunen har säkerställer att byggentreprenörer får ta del av konceptet för Trygghetsboende
och vi hoppas att de som är involverade i byggprojekten i centrum vill
bygga Trygghetsboende i Vårsta. Vi är glada över att regeringen väljer att
lägga fram förslag på nya former för mellanboende. Allt för att tillgängliggöra fler bostäder som passar äldre.
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Vi önskar en distriktsköterska i Vårsta.
Stockholmsläns landsting har ansvar för frågan om distriktsköterska och
husläkarmottagningar är en del av det så kallade vårdvalet. Det är en viktig
fråga och från kommunens håll tycker vi också att det borde finnas en distriktsköterska i Vårsta. Kommunen har erbjudit lokaler och gjort förfrågningar om samverkan, för att distriktssköterskor ska kunna vara i Vårsta under några timmar varje vecka. I de gemensamma samråden med representanter med landstinget har kommunen tagit upp frågan. Landstinget svar är
att vårdvalet innebär att vårdutförara själva bestämmer vart de vill etablera
sig samt att varje medborgare har valfrihet och kan välja vilka vårdcentral
som hen vill besöka.
Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i
södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att distriktssköterskor ska finnas på plats i Vårsta. Tyvärr är ingen av de vårdutförarna varit intresserade av att etablera sig i Vårsta.
I samband med att det byggs i Grödinge behöver kommundelen marknadsföras bättre.
Vi delar uppfattningen om att Grödninge måste marknadsföras bättre.
De som handlägger och beslutar om hjälp av olika anledningar inom
vård- och omsorgsförvaltningen borde inte kalla sig för myndighet,
hellre biståndsenhet. Det finns personer som upplever benämningen
som skrämmande.
Vi tackar för synpunkten och tar med frågan till förvaltningen.
Äldre som vill bo kvar i Grödinge behöver ha tillgång till både hyresoch bostadsrätter.
Vi håller med och har som ambition att ha blandade bostadsformer i alla
våra stadsdelar. Övergripande för hela kommunen har vi en inriktning om
att i stadsdelar med en majoritet bostadsrätter, bygga hyresrätter och i stadsdelar med en majoritet hyresrätter bygga bostadsrätter. På så sätt kan vi tillgodose bostad utifrån olika behov.
Botkyrkabyggen bör installera hissar i de äldre husen som saknar hiss,
så att äldre slipper vänta till att lägenheter på nedre botten ska bli lediga.
Om du bor i en av Botkyrkabyggens lägenheter så har man möjlighet att ansöka om byte av lägenheter på grund av funktionshindersskäl i internkön.
Botkyrkabyggen har undersökt möjligheten att bygga hissar men kom fram
till att det skulle bli alldeles för dyrt. Kostnader som skulle innebära höjda
hyror vilket inte är hållbart.
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Många är 70+ i Grödinge
Det stämmer att många i Grödinge är 70 år och äldre och visst är det fantastiskt. Det är också en viktig aspekt för kommunen att ha med när vi planerar
för bostäder, offentliga utemiljöer och kommunala lokaler. Det är också ett
tillgänglighetsperspektiv vi har idag.
Vad hände med de planerade trygghetsboendet i centrum?
Frågan om trygghetsboende i Vårsta ligger nu hos exploatören. Vi har från
kommunens sida varit tydliga med att vi önskar trygghetsbostäder. Vi har
framhållit vikten av boendeformen och hoppas att det kommer till ett nytt
trygghetsboende i Vårsta.
Det finns problem med att äldre inte kan lämna sina hus och unga som
inte kommer in på bostadsmarknaden. Det finns inlåsningseffekter som
man behöver ta itu med.
Problemet med inlåsningseffekt känner vi till och jobbar med att motverka.
Detta gör vi genom att bygga olika typer av bostäder. Den politiska ambitionen är att få till 4000 nya bostäder på 4 år. Vi bygger ungdomsbostäder
och vi bygger fler vård- och äldreomsorgsboende än någonsin. Vi har också
börjat möjliggöra för bygga mellanboenden och har som ambition att bygga
ett i varje stadsdel.

