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§ 10. Remiss av motion (V) om framtagande av
markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden, KS
2019/423
Dnr 1.6-260/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-20.
I en motion av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)
redo-görs för stadens arbete med äldreboendeplaneringen och
att kopplingen mellan stadens äldreboende- och markplanering
har stärkts. Förslagsställarna anser att samordningen behöver
stärkas ytterligare och transparensen öka i
markanvisningsprocessen. Det föreslås att
exploateringsnämnden tillsammans med äldrenämnden får i
uppdrag att ta fram en markanvisningspolicy för vård- och
omsorgsboenden.
Äldreförvaltningen menar att förslagen i remissen kan komma
till stånd inom ramen för det pågående arbetet med
boendeplaneringen och stadens befintliga
markanvisningsverktyg. I boendeplan 2020 föreslås att
äldreförvaltningen samordnar stadens bedömning gällande
önskemål om privata etableringar och meddelar
rekommendation till stadsbyggnadskontoret eller
exploateringskontoret. Inom ramen för detta kommer således
rutinerna och samarbetsformerna att vidareutvecklas med målet
om en tydlig och transparent markanvisningsprocess för vårdoch omsorgsboende.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och ett gemensamt
förslag till beslut från vice ordföranden Mirja Räihä (S) och
Kerstin Thelander (V).
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Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) och Kerstin Thelander
m. fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden tillstyrker motionen
2. Därutöver anföra:
Motionen syftar till att stärka samordningen inom staden och
öka transparensen i markanvisningsprocessen för vård- och
omsorgsboenden. Alla äldres rätt till ett tryggt och anpassat
boende behöver säkras, då antalet äldre ökar och därmed även
stadens kostnader.
Ett sätt att säkra kvaliteten i nya vård- och omsorgsboenden
samtidigt som stadens kostnader hålls inom kontroll är att ta
fram en specifik markanvisningspolicy för vård- och
omsorgsboenden med de faktorer avseende exempelvis
utformning, förvaltning och genomförandeförmåga som är
viktiga för staden, utöver de grundläggande villkor och
förutsättningar som framgår av stadens generella
markanvisningspolicy.
Vi ser äldreförvaltningens ökade ansvar som ett steg i rätt
riktning, men anser inte att det är tillräckligt för att uppnå den
samordning, transparens och säkerhet som motionen syftar till.
Exploateringskontorets svar på denna remiss visar att ingen
bedömning kommer att göras av utformningen av vård- och
omsorgsboendena för att säkerställa en god fysisk miljö eller för
att minska risken för att stadens kostnader för lokalhyror ökar på
sikt när antalet äldre växer. Kriterierna för äldreförvaltningens
rekommendationer är således otillräckliga. Vi menar därför att
det är av stor vikt att staden fastställer en policy för att
säkerställa en såväl ekonomiskt som socialt hållbar
äldreboendeplanering i staden.
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§ 11. Remiss av Teckenspråkets juridiska status, KS 2018/1520
Dnr 4.1-232/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-20
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har i en
skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att en översyn görs
och riktlinjer utformas för teckenspråkets ställning, utvecklande
och främjande inom staden.
Förvaltningen anser att det finns behov av att se över
teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande i staden. När
översynen är gjord är det möjligt att ta ställning till om riktlinjer
behöver utformas.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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