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§5

Medborgarförslag: Bygg ett eller flera
ålderdomshem snarast

Sammanfattning

Medborgarförslaget avser förslag på att bygga fler ålderdomshem
där kriterierna för boende skulle vara ålder samt att den enskilde
inte har ett stort omvårdnadsbehov. Förslagsställaren tar även upp
att föreslaget boende skulle motverka ensamhet och att även
aktivera äldre genom t ex deltagande i matlagning.
Förvaltningens synpunkter

I dagsläget finns det flertalet vård och omsorgsboenden inom
kommunen, både inom kommunal regi och i privat regi. För att få
ett beslut om vård och omsorgsboende sker en behovsprövning
enligt socialtjänstlagen.
För personer som klarar ett mer självständigt liv finns ett flertal
andra boendeformer inom Sveriges kommuner, begreppen och
definitionerna varierar. I Haninge kommun används begreppet
seniorboende. Dessa avser normalt bostäder riktade för personer
från 55 år och uppåt och finns t.ex. i privat regi som Bovieran i
Västerhaninge. Haninge kommun förmedlar även seniorbostäder
för personer över 65 år. Det är dock ett begränsat antal bostäder
och äldreförvaltningen ansvarar för kön till dessa.
I dagsläget finns inga planer på att bygga ytterligare boendeformer
som t ex ålderdomshem, dock ser man ett behov att utreda
boendefrågor för äldre. Kommunfullmäktige har beslutat om att
genomföra en genomlysning av boendefrågan. Utredningen ska
visa på behov och åtgärder för äldres bostadssituation och kommer
att presenteras under våren 2017.
För att motverka isolering och ensamhet och främja aktivering och
gemenskap arbetar äldreförvaltningen bland annat genom de tiotal
träffpunkter som finns i kommunen. På träffpunkterna finns
möjlighet att delta i olika aktiviteter samt att gäster på
träffpunkterna själva kan utforma aktiviteter.
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Underlag för beslut

- Medborgarförslag - Ny gammalt äldreboende
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Yttrandet godkänns.
Särskilda yttranden

Suzanne Enman (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga
Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att
äldrenämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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