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Fråga kring framtida kommunala äldreboendet
Forellen
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lovade och
planerade ett nytt modernt kommunalt drivet äldreboende i Norra Tyresö
Centrum med 76 platser.
Vi såg det som ytterst angeläget att, om inte bygga i egen regi, så i vart fall
hyra lokalerna för att kunna driva äldreomsorg. Då skulle boende och
medarbetare kunna få de fräscha och ändamålsenliga lokaler som de är
förtjänta av. Som ger förutsättningar att verksamheten kan drivas med hög
kvalitet.
Socialdemokraterna hade ett annat alternativ. Vilket var fortsatt drift av
Björkbackens äldreboende efter reparationer och ombyggnader. Även det ett
boende som hyrs och drivs i kommunal regi. Men där prislappen för
investeringarna är högst osäker (särskilt om man har högre ambitioner än att
bara åtgärda de utpekade bristerna) och där antalet platser riskerar bli
otillräckligt om inte NTC Forellen samtidigt byggs. Vidare innebär det att en
rejäl flyttcirkus med sköra människor väntar.
När det visade sig att NTC Forellen fanns med i kommunens
lokalförsörjningsplan blev jag glad. Inom mig väcktes hopp om att
Liberalerna övertygat Socialdemokraterna om att fortsätta arbetet för att
säkerställa att boendet blir av och därmed fullfölja vår vision om att Tyresö
ska ha Sveriges bästa och mest moderna äldreomsorg.
Mot den bakgrunden ställde jag på januarisammanträdet frågan till äldreoch omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om det är så att man har
tecknat ett hyresavtal om NTC Forellen, eller om man avser göra detta i
närtid. Svaret blev att förhandlingar pågår och att avtal ska tecknas i tid så
att detaljplan kan antas i mars månad.

I skrivande stund är det i mitten av mars och vad jag vet har inget avtal
tecknats. Jag befarar också att den nya kommunledningen heller inte har
som mål att så ska ske. Därför ställer jag nya frågor till Tony Thorén.
Frågor till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony
Thorén (L):
1. Anser du att Tyresö inte behöver dessa 76 platser och därför kan avstå
från att teckna avtal?
2. Om nej, varför har ni då med NTC Forellen i lokalförsörjningsplanen?

Peter Freij (M)

