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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:15
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S), ordförande
Daniel Bergman (S)
Patrik Andersson (KOSA)
Barbro Wallin (M)
Marie Karlsson (L)
Tjänstgörande ersättare

Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)
Övriga närvarande
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, Socialchef
Anna Eklund, Verksamhetschef vård och omsorg
Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef stöd och omsorg
Torben Stenberg, Verksamhetschef integration
Justering
Justerare

Barbro Wallin (M)
Plats och tid

Justerade paragrafer
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§1
Reviderad boendeplan (SN/2016:154)

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1.

Anta den reviderade boendeplanen.

2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-12-12 att remittera
boendeutredning med dnr KS/2016:2030/01 till partigrupperna,
SPF Seniorerna och PRO för synpunkter. Någon formell diskussion om
inkomna synpunkter har inte skett. Fokus under 2017 har varit att slutföra
utredningen om kommunens demensboende.
Socialnämnden har analyserat remissvaren. Boendeplanen har reviderats
utifrån aktuell situation inom vård och omsorg, beslut om nytt
demensboende samt del av synpunkter som inkom i samband med
remittering 2017-01-31. Utredningen belyser prognos avseende framtida
behov av bostäder för åldersgrupperna 65 år och äldre i Gagnefs kommun
fram till 2030.
De åtgärder som föreslås i utredningen är baserade på Statisticons
befolkningsprognos i relation till antal personer som var beviljade vård- och
omsorgsboende under 2015-2016, samt antal platser på vård- och
omsorgsboende i Gagnefs kommun. Från 2016 fram till år 2030 förväntas
antalet personer äldre äldre (80+ år) öka med 406 personer vilket är en
ökning med 68 procent från 2016.
Den reviderade planen visar på vilka volymer man kan förvänta sig och hur
man kan planera inför en utökning. Till den reviderade boendeplanen
bifogas tidigare boendeplan samt remissvar som inkommit.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (KOSA): Bifall till lagt förslag.
Johanna Hallin (C): Återremittera den reviderade boendeplanen för vård och
omsorg till förvaltningen med uppdraget att komplettera boendeplanen i
enlighet med beslutsunderlag lämnat av förslagsställaren 180212.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot förslag av Johanna Hallin (C) och
finner att socialnämnden bifaller liggande förslag.
Omröstning begärs:
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller liggande förslag.
Den som röstar nej bifaller förslag från Johanna Hallin (C)
Omröstningsresultat:
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 1 nej-röst.
Socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.
Ledamot

N

Tjänstgörande ersättare

Ja

Ann-Gret Olsson

S

X

V

Patrik Andersson

KOSA

X

V

C

-

Johanna Hallin
Margreth Göransdotter

Birgitta Floresjö
Jonas Wittink

Nej

Avstår

Frånvaro

V

MP

-

Daniel Bergman

S

X

V

Barbro Wallin

M

V

Marie Karlsson

L

V

V

Totalsumma:

6

1

Reservation
Mot beslut reserverar sig Johanna Hallin (C) till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180122, en sida
Boendeplan för vård och omsorg 2016-2030, Socialförvaltningen, 180122, 12 sidor
Protokollsutdrag, Ks § 171, 171121 samt beslutsunderlag, 36 sidor
Protokollsutdrag, Sn § 110, 161121, en sida
Tidigare beslut i ärendet
Ks § 171 171121
Ks § 228 161212
Sn § 110 161121
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Kommunstyrelsens förvaltning + handling

Justerare

___

Bilaga 1 till socialnämndens protokoll 2018-02-12 § 1, dnr SN/2016:154/01

Boendeplan för vård och omsorg
FÖRSLAG TILL BESLUT

Socialnämnden beslutar
Återremittera den reviderade boendeplanen för vård och omsorg till förvaltningen med uppdraget
att komplettera boendeplanen i enlighet med nedanstående.

Redogörelsen för det framtida behovet av äldreboenden inom Gagnefs kommun är väldigt
beroende av den medicinska utvecklingen och forskningen kring att motverka utvecklingen av
demens. Det saknas i boendeplanen en sådan omvärldsspaning och analys av vad denna
utveckling kan komma att innebära. Dagens situation när det gäller utvecklingen av demens i
olika åldersgrupper är därför inte med säkerhet överförbar på kommande generationer.
När det gäller de somatiskt sjuka finns det i boendeplanen alls inget resonemang kring hur
utvecklingen kan komma att te sig. Är det givet att andelen äldre över 80 år som kommer att
vara i behov av säbo kommer att vara densamma under kommande år? Har tidigare prognoser
infallit på så sätt att man kan göra en sådan bedömning? Vad kan erbjudande av fler så kallade
trygghetsboenden innebära för behovet av säbo-platser? Det här behöver tydliggöras i
boendeplanen för att den ska kunna utgöra ett strategiskt dokument för planeringen av
kommunens äldreomsorg.
När det gäller planeringen av äldreboenden i Gagnefs kommun kompletteras boendeplanen med:
Bjö rbo
Utreda förutsättningarna för en utbyggnad av boendet till att omfatta fler antal platser för
personer med somatiska sjukdomar. På så sätt skulle det skapa fler platser för vård av
somatiska sjukdomar i de västra delarna av kommunen, samtidigt som de negativa effekterna av
småskaligheten skulle kunna motverkas.
Solgården
Eftersom Solgårdens ombyggnad är gjord för att tillfälligt skapa platser för personer med
demensdiagnos är den inte lämplig att använda under en längre period för vård av personer med
somatiska sjukdomar. En omställning av Solgården till trygghetsboende är därför något som bör
övervägas.
Rödklövern och Gullvivan
Lokalerna bör byggas om så att de uppfyller kraven för att kunna användas som boende för
personer med somatiska sjukdomar. Genom närheten till Violen kan samordning skapas och
möjlighet bör även finnas att på Älvudden genom om- eller tillbyggnad skapa nya platser för
vård av somatiskt sjuka personer om framtida utveckling så kräver.
—
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