NORDMALINGS KOMMUN

Minnesanteckningar - Äldreomsorgsberedning
Datum: 2017-01-11, kl 09.00 –
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: Maria Sydh, sekreterare
Frånvarande: Patrik Öberg (kd)
___________________________________________________________________________
Delrapport till kommunfullmäktige
Presentation av delrapporten för kommunfullmäktige diskuteras.
Äldreberedningen ser behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med moderna och
ändamålsenliga lokaler vilket bland annat förväntas ge besparingar i personalkostnader.
Äldreberedningen ser även att trygghets- och seniorboenden behövs för att möta de
åldersrikas behov samt att skapa rörlighet på bostadsmarknaden.
Förslag som diskuteras:
-

Placering av eventuella senior och trygghetsboenden- närheten till vattnet och
centrum kontra närheten till resecentrum.

-

Utnyttja det havsnära läget och bygga i anslutning till havet, exempelvis genom att
undersöka fortsatt byggnation i anslutning till Notholmen och se över möjligheterna
att dra nya vägsträckor till resecentrum.

-

Använda befintliga lokaler, exempelvis för att skapa trygghetsboende och förskola i
anslutning till varandra.

Kommunikationer
Fungerande kommunikationer är centralt både för de boende, anhöriga och personal med
möjlighet till pendling. Bussförbindelser, behov av nya vägsträckor och möjligheten att
använda resecentrum är centrala aspekter att beakta när man planerar ett framtida vård- och
omsorgsboende, trygghetsboende och seniorboende.
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Remiss
Remissvar behandlas vid nästa sammanträde.
Senast 20 februari ska yttranden från föreningarna vara inkomna till kommunkontoret.
Tillgänglighetsrådet sammanträder den 21 februari och kommer då formulera ett svar på
remissen.
Omvärldsbevakning
Sekreterare söker vidare information om Vännäs nybyggnation och delger rådet via mail.
Socialchefens information om kvalitetsmätningar
Information om öppna jämförelser flyttas till nästa sammanträde.
Nästa möte
Vid nästa möte 1 februari 2017
-Underlaget från Vännäs kommun.
-Socialchefen informerar om kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen i Nordmalings
kommun.
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