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Motion - Nytt äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen så till vida att kommunstyrelsen uppdras att utreda ett
nytt äldreboende och ombyggnation till lägenheter av Ugglans särskilda
boende.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Margareta
Tjärnlund (M), Dick Söderkvist (SD) och Björn Nordling (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Dick
Söderkvist (SD).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Margareta Tjärnlund (M) och Björn Nordling (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs
Forts

§ 5 forts
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med liggande förslag.
Reservation
Anders Gäfvert (M) och samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande till motionen.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2016-02-15. Alliansen (M,
C, KD, L) har föreslagit kommunfullmäktige att utreda om det är möjligt att
bygga ett nytt särskilt boende för äldre samt att det ska beaktas i kommande
budgetarbete.
Motionärerna menar att Ugglas särskilda boende inte är lämpligt för sitt
ändamål. Den ursprungliga byggnaden är byggd för lägenheter men som
senare gjordes om till särskilt boende när Härnösandshus behövde minska
sitt bestånd av lägenheter. Korridorerna är trånga, det saknas en
samlingslokal för underhållning, utemiljön är kuperad vilket gör det svårt för
brukarna att röra sig ute. Förutom begräsningarna för brukarna så är
lokalerna svårarbetade och det saknas tillräckliga utrymmen för personalen
att vistas i för möten och återhämtning.
Förslaget är att kommunen ska utreda ett nytt och modernt särskilt boende
som är anpassad efter framtidens krav och behov av platser för särskilda
boenden. Vid en eventuell nybyggnation byggs det gamla boendet om till
vanliga lägenheter.
Ugglans särskilda boende drivs i dag av Frösunda Omsorg AB. Avtalet
sträcker sig till 2019-02-14. Alla lägenheter uppfyller normen för särskilt
boende enligt socialtjänstlagen och är anpassade för funktionshindrade. Hiss
finns. I dag finns det 51 lägenheter i tre plan fördelat på sex avdelningar.
Socialförvaltningen har fått motionen på remiss och skriver i sitt svar att de
inte har något att erinra om att Ugglans särskilda boende byggs om till
lägenheter och ersätts av ett nytt modernt boende.
Det finns problematik kring placeringen och utformningen av Ugglan.
Topografin är kuperad vid Ugglan vilket gör det svårt för äldre och
funktionshindrade att röra sig, speciellt i rullstol utomhus.
Forts
§ 5 forts
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Besöksparkeringen och handikapparkeringen ligger långt bort. I själva
lokalerna är korridorerna trånga, det saknas samlingslokal för underhållning
bortsett från matsalen. Det saknas tillräckligt med personalutrymmen. Det
finns inget rum där hela personalen kan samlas och det saknas rum för
återhämtning för personalen. Boendet är delat på tre våningar vilket har
medfört att avdelningar är avskilda på olika våningsplan. Detta gör
verksamheten mer resurskrävande.
Kommunledningskontoret föreslår ett bifall till motionen med anledning av
de redovisade bristerna. Men även för att en fortsatt utredning av ett nytt
särskilt boende kan tydligöra det ökade behovet fler platser i särskilda
boenden Härnösand. De kommande 20 åren kommer de som är i behov av
plats på särskilda boenden att öka.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2016-12-06
Yttrande socialförvaltningen, 2016-05-18
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