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Boendeplan 2016 (von/2015:128)

Boendeplanen är en viktig del av kommunens strategiska planering som handlar om att
analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av
förändrade behov och önskemål hos medborgarna. Planen ska revideras årligen.
Fakta är att boenden saknas – vilket har varit känt de senaste tolv åren. Kommunen har
visserligen låtit bygga två nya vård-och omsorgsboenden, men har hela tiden haft
externplacerade personer motsvarande ett till två boenden.
Detta tär på medarbetare, organisation och ekonomi, för att inte tala om vad det kan
innebära för den enskilde personen, som får flytta från sin invanda miljö där hen känt
sig trygg och rotad. Det blir naturligtvis också besvärligare för de anhöriga och för
vänner och bekanta att göra besök. Och kanske blir det därför färre besök!
Detsamma gäller förstås även gruppboenden för personer med olika funktionshinder.
Här vet vi också att antalet nyskadade personer ökar och det är utöver framräknad
statistik.
Just nu finns 36 externt placerade personer. Det innebär kanske sex nya boenden, då
gruppboenden i dag ska vara för färre personer än tidigare. Därtill finns idag åtta
personer som väntar på placering och fler är under utredning. Sammantaget ger detta en
mycket dyster bild av Botkyrka och av Botkyrkas möjligheter att leva upp till basala
välfärdsnivåer för äldre, sjuka och/eller funktionshindrade personer
Vitesbeloppen för att kommunen inte har kunnat ombesörja boenden inom stipulerad tid
är totalt för åren 2011-2015: – 11 041 152 kronor.
Det hade kunnat bli mycket vård för de pengarna. Tyvärr kommer det att bli fler viten.
Det är djupt beklagligt att Botkyrka kommun inte klarat sina boendeåtaganden. Många
människor är idag starkt oroade över hur det ska bli.
I dokumentet finns många siffror, dock är de svåra att följa och det är svårt att få ett
helhetsgrepp.
Tilläggsyrkande:
Vi vill därför att nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tydlig och pedagogisk
tabell, utifrån det verkliga behovet av olika boenden. Denna tabell bör enkelt visa hur
byggplaneringen ser ut jämfört med de faktiska behoven.
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