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Motionssvar motion 7-2018
Motion från Centerparitet
Centerpartiet föreslår i Motion 7-2018 daterad 2018-06-10 att bygga om den lediga avdelningen
Violen på Nysätragården till trygghetsboende.
Sammanfattning av Motionen
Befolkningsutvecklingen medför att vi får fler personer över 80 år. Detta kommer att innebära ett
större behov av särskilda boenden i kommunen. Kommunen har en ledig avdelning ”Violen” på
Nysätragården. Detta utrymme är särskilt lämpligt som trygghetsboende.
Centerpartiet föreslår:
•
•

Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att snarast göra en kostnadsberäkning över de
ombyggnationer som krävs
Att kommunfullmäktige får ta ställning till detta under hösten 2018 när
investeringsbudgetenska beslutas.

Beslut om fortsatt beredning
2020-11-02 beslutade kommunfullmäktige om fortsatt beredning.

Delegeras till Socialchef
2021-02-08 Delegeras ansvar/verkställighet till Socialchef.

Lägesbeskrivning
Aktuell planering för de tilltänkta lokalerna
De aktuella lokalerna som denna motion avser kommer att tas i anspråk av sociala sektorn som
personalutrymmen och kontor. Detta ingår i en större planerad strukturförändring av äldreomsorgen
som innefattar nedläggning av en avdelning på Nysätragården, flytt av korttidsboendet Gläntan och
hemtjänstelokaler mm till Nysärtagården. Den tomma avdelningen ”fd Violen” kommer att inrymma
omklädningsrum för hemtjänst och legitimerad personal, kontor och personalrum.
Seniorbostäder uppförda i Ånäset
Sedan motionen skrevs har nya bostäder som är särskilt anpassade för seniorer uppförts på Brogatan
och Sågvägen i Ånäset. Hyresgäster över 65 år har företräde till dessa lägenheter. Dessa bostäder kan
till viss del tillgodose det behov som Centerpartiet beskriver i sin motion. Det kommer dock inte att
finnas tillgång till personal i dessa lägenheter. Däremot finns närhet till Nysätragården där möjlighet
finns att äta gemensam lunch på vardagar. Det kommer också att finnas närhet till hemtjänstlokal
och lägenheterna är anpassade så att man kan bo kvar länge med stöd i det ordinära boendet om
behov finns.
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Socialchefens förslag till beslut
Utifrån att de tilltänkta lokalerna inte kommer att vara tillgängliga efter flytten av Korttidsboendet
Gläntan och hemtjänstelokal bör motionen lämnas utan bifall.

