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Lokalplan 2017, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Lokalplan för vård- och omsorgsnämnden antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Nämnden fastslår lokalplan för 2017 innehållande de behov och
prioriteringar som krävs för att tillgodose verksamheternas behov av lokaler.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) framställer följande tilläggsyrkande.
”Förvaltningen ges i uppdrag att öka ambitionen avseende planering och
utförande av såväl särskilda boenden som LSS-boenden.”
Amie Kronblad (L) yrkar avslag på Paulsens tilläggsyrkande.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om Paulsens (S) tilläggsyrkande avslås eller bifalles och
finner att det avslås.
Ordföraden frågar om liggande förslag bifalles eller avslås och finner att det
bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig resrevation.
”Vi anser att lokalanalysen för 2018-2025 lider av brister vad avser de
utmaningar kommunen står inför på lite sikt. Ett exempel är tillgången på platser
på särskilda boenden där det redan enligt den nu redovisade analysen föreligger
ett underskott på 22 platser, och detta även med tillskotten i Pilhamn och i Östra
Charlottendal. När det gäller LSS boenden framgår det att det till 2025 behövs
fem till sex nya gruppbostäder. Hur dessa behov ska tillgodoses sägs det inte
något om i analysen.
Av erfarenhet vet vi att utförandet av planerade byggen tar mycket längre tid än
man beräknat från början. I lokalplanen från 2013 specificerades att kommunen
behöver nya 160 platser på SÄBO fram till 2021 (rapport 13FNÄ/0024), baserat
på befolkningsprognos. I november 2016 flyttar planen samma mål fram till
2025 (rapport 2016VON/0127). Denna senareläggning innebär en fortsatt
nedrustning av antalet platser på SÄBO. Detta framgår även av en markant
ökning av avslagen på ansökan till SÄBO.
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Av dessa skäl lade vi ett tilläggsyrkande enligt följande ”att förvaltningen ges i
uppdrag att öka ambitionen avseende planering och utförande av såväl särskilda
boenden som LSS boenden”.
Tyvärr insåg inte majoriteten värdet av att vara ute i god tid med planerandet av
nya boenden då ”tröghetsfaktorn” är betydande vid planering av all byggnation.
Därmed reserverar vi oss mot beslutet att inte anta vårt tilläggsyrkande.”
Handlingar i ärendet

Lokaplan 2017
Sändlista

Lokalstrateg
_______
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