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Förslag till beslut

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

Vid Tullinge dialogforums möte 25 november 2016 ställdes en fråga till
vård- och omsorgsnämnden gällande hur nämnden arbetar vidare med frågan om en mötesplats för äldre i Tullinge.
I dagsläget saknas lämplig lokal för en mötesplats i Tullinge centrum men
förvaltningen fortsätter bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och frivilliga finns som vill driva verksamheten där.
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 Tullinge dialogform som hölls den 25 november ställdes följande fråga
till vård- och omsorgsnämnden: Hur arbetar nämnden vidare med frågan om
en mötesplats för äldre i Tullinge?
Frågan har skickats till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning.
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Förvaltningens svar

Vård- och omsorgsförvaltningen har i dagsläget två mötesplatser för medborgare över 60 år, i Tumba och i Vårsta. Båda mötesplatserna drivs av frivilliga och engagerade medborgare. Mötesplatsen i Tumba är även utrustad
med bassäng och gym, där en anställd handledare ansvarar för att utrusningen används på ett säkert och riktigt sätt. Övrig verksamhet på båda mötesplatserna bedrivs av frivilliga.
Det finns en politisk vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats i
varje stadsdel. I dagsläget finns ingen lämplig lokal i Tullinge centrum för
mötesplats men förvaltningen har fört diskussioner om samaktiviteter med
biblioteket i Tullinge, riktat mot äldre medborgare.
Mötesplatser bygger på frivilliga krafter och engagerade medborgare som
driver aktiviteter, om vård- och omsorgsförvaltningen skulle hitta en lämplig lokal.
Vård- och omsorgsförvaltningen bevakar dock frågan om mötesplats i Tullinge, om lämplig lokal skulle komma fram och det finns frivilliga som vill
bedriva verksamhet där. Det är inte aktuellt med en lokal med gym och vattenbassäng, så som efterfrågats av vissa, då det tillhandahålls i Tumba och
skulle medföra stora kostnader, om man inte hittar lokaler där en bassäng
redan finns tillgänglig.
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