NORDMALINGS KOMMUN

Minnesanteckningar - Äldreomsorgsberedning
Datum: 2016-11-16, kl 14.00 – 16.00
Plats: Kommunkontoret
Närvarande:
Sammankallande Erland Johagen (c), Bertil Löweneke (m), Ingegerd Jakobsson (-),
Margareta Gustavsson (s), Madeleine Gustavsson Sjölin (L) och Niklas Vestermark (v).
Övriga närvarande: Helen Sundström Hetta, kommunchef, Ann-Sofie Appelblad, socialchef,
Krister Johansson, fastighetschef, Sofia Gustafsson, sekreterare
___________________________________________________________________________
Information från fastighetschef
Till dagens möte har beredningen bjudit in fastighetschef Krister Johansson för att ge
ledamöterna chans att ställa frågor om byggnationer.
Krister Johansson informerar om vad som är bra att tänka på vid eventuell nybyggnation.
Framför allt är det viktigt att i förväg ha gjort en behovsanalys och konsekvensanalys samt
veta driftskostnader och hur en nybyggnation kommer att påverka den kommunala ekonomin.
Utformning lokaler
Beredningen är överens om att en nybyggnation i Nordmaling är att föredra. Beredningen har
varit på studiebesök på två särskilda boenden i Umeå; Ersboda och Bäckbacka och anser att
en kombination av de två boendena skulle passa i Nordmaling. Lokalitetsmässigt som
Ersboda och arbetsmässigt som Bäckbacka.
Organisation
Med en nybyggnation där kommunen samlar trygghetsboende och särskilt boende under ett
och samma tak och med seniorboende i nära anslutning, kan medföra bättre och effektivare
personalplanering. Om man dessutom låter hemtjänsten integreras i bemanningen så skapas
bättre samordning, bättre arbetsmiljö och lättare med integration mellan de olika
boendeformerna.
Behov av investeringar
Avhängt hur nybyggnationen ska se ut. Vi ser gärna en privat aktör som bygger detta där
kommunen avtalar om antalet platser på samma sätt som Umeå kommun gör idag. Detta för
att skapa bättre möjligheter för kommunen att bygga ut skola och barnomsorg.
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Befintliga lokaler
Diskussion om på vilket sätt kommunen på bästa sätt kan nyttja befintliga lokaler för särskilda
boenden vid ett eventuellt nybygge. Både barnomsorg, skola, trygghetsboende och
behandlingshem är möjliga alternativ.

Delrapport till kommunfullmäktige
På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december ska beredningen presentera en
delrapport över beredningens arbete. I delrapporten ska det framgå att beredningen varit på
studiebesök till två särskilda boenden i Umeå samt att beredningen är överens om att
kommunen behöver bygga en ny lokal för äldreomsorgen där hemtjänst, senior- och
trygghetsboende samt särskilt boende inryms.
Delrapporten ska fokusera på beredningens tilldelade uppdrag; utformning, organisation och
behov av investering. Uppdraget är att skapa en vision.
Helen Sundström Hetta och Madelaine Gustafsson tar på sig att utifrån beredningens
diskussioner och synpunkter, sammanställa delrapport till kommunfullmäktige den 12
december 2016.
Beredningen träffas 7 december för att gå igenom delrapporten innan den presenteras för
kommunfullmäktige.
Direktiv från kommunfullmäktige
Beredningen önskar få direktiv från kommunfullmäktige om beredningens fortsatta arbete
Erland Johagen och Helen Sundström Hetta samt Madelaine Gustafsson träffas den 25
november för att utarbeta förslag på direktiv som ska beredas via kommunstyrelsen innan
ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 12 december.
Kommande sammanträden:
kl 9-12 i sammanträdesrummet på kommunkontoret
07 december 2016
11 januari 2017
1 februari 2017
1 mars 2017 (slutrapport färdigställs innan överlämning till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige)
15 mars (eventuella korrigeringar av rapport innan kommunstyrelsen)
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