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Ärenden från Dialogforum
Förslag till beslut

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

Vid Grödinge dialogforums möte 13 september ställdes en fråga till Vårdoch omsorgsnämnden gällande när och var det planerade vård- och omsorgsboendet i Vårsta ska byggas.
En upphandling gällande mark- och byggnation av vård- och omsorgsboendet ska påbörjas under hösten och resultatet av upphandlingen avgör placering och tidsplan för byggnationen.
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 Grödinge dialogforum som hölls den 13 september ställdes följande
fråga till Vård- och omsorgsnämnden: när ska det planerade vård- och omsorgsboendet byggas i Vårsta och var ska det placeras?
Frågan har skickats till Vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
Förvaltningens svar
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Förvaltningen har kontrollerat status avseende vård- och omsorgsboende i
Vårsta. Tekniska förvaltningen planerar för att under hösten genomföra en
upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende på den tomt som anvisats
för boendet. Upphandlingen ska enligt tidigare beslut även omfatta lokaler
för förskoleverksamhet. För upphandlingen finns en anvisad plats, Ensta,
där samhällsbyggnadsförvaltningen har ett planuppdrag för att se om och på
vilket sätt verksamhetslokaler kan inrymmas inom anvisad tomt. Tekniska
förvaltningen fattar beslut om ett utökat uppdrag vid nämndsammanträde
den 10 oktober. Det utökade uppdraget innebär möjligheter för de som deltar i anbudsgivningen att lämna alternativa anbud på annan placering än den
anvisade tomten. Resultatet av upphandlingen avgör såväl plats som färdigställande tid men ambitionen är att det ska vara klart till 2020.
Förvaltningen noterar även att en synpunkt framförts med önskemål på
äldre- eller seniorboende vid Grödingevallen. Den synpunkten kommer förvaltningen att ta med sig i diskussionen med tekniska förvaltingen om möjliga marker för framtida boenden.
Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef
Bilaga
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