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Anmälan av motion om fler seniorboenden i Hedemora
kommun utanför Hedemora tätort
Sammanfattning
Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäls:
”Miljöpartiet vill att alla äldre ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad;
många äldre 55+ och uppåt i Hedemora kommun behöver bättre och mer
anpassade boenden, inte minst de som bor i glesbygd, mindre byar och små
samhällen. Ofta väljer man att bo kvar i sitt gamla hus för att det känns
tryggt och trivsamt samt att det är ekonomiskt. Men den dagen då fastigheten
behöver renoveras och moderniseras på grund av de boendes behov och
ålder så ställs man som senior inför svåra val; att flytta eller bo kvar i ett hus
som är för svårt eller för stort att sköta och ta hand om när orken och hälsan
sviktar. Då bör det finnas lämpliga, lagom stora, bra och trygga boenden att
hyra till ett överkomligt pris. Helst ska de finnas på orten där man är van att
bo och har sitt sociala liv sedan många år. Seniorboenden bör byggas och
utformas på ett sådant sätt att gamla människor får som de säger
”hemkänsla” och med möjlighet att själva ta sig ut på kökstrappan eller
verandan och sätta sig en stund för att hälsa på grannar och vänner i
närheten. Vägar i området som underlättar för promenader med och utan
stödinsatser är viktig, sjö i närheten gör området mer attraktivt.
Mindre hyreslängor i markplan med entréer och verandor som är anpassade
efter äldres behov, Gemensamhetsytor både inne och ute är mycket viktigt. I
bruks- och- by miljöer runt om i Hedemora kommun finns det gott om mark
som lämpar sig bra till byggnation av denna typ av boenden, Dessutom finns
det fallfärdiga hus och längor på dessa ytor som står oanvända.
Stjärnsund, där gamla sågens byggnader tar mycket plats till ingen nytta, den
marken ligger både sjö-och-skogsnära. Där finns plats för äldreboenden för
minst 20 personer. Seniora hyresrätter kan till ex. byggas på Glada Kalles
väg i Stjärnsund, detaljplan finns för 8 lägenheter på c: a 75 kvadratmeter.
Det kan ändras till 12 lägenheter på c: a 50 kvadratmeter enligt Erik
Kristiansson, Hedemora Bostäder.
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Forts. §
Fler platser med liknande karaktär finns i vår kommun där Seniorboenden
kan byggas. Viktigt att tänka på är att när man på äldre dagar ändrar sitt
boende på grund av olika anledningar så vill man inte ändra på sitt
livsmönster. Man vill först och främst få en bekväm och trivsam miljö som
känns trygg att vistas i och närhet till gemenskap, stöd och vårdinsatser på en
armlängds avstånd.
Miljöpartiet yrkar
att Hedemora Bostäder får i uppdrag att göra en utredning om förutsättningar
för fler 55+ enligt ovanstående önskemål;
att resultatet av utredningen skall redovisas för kommunfullmäktige inom 1
år.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.
Beslutsunderlag
Motion från Leif Stenberg (MP) den 18 september 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till AB Hedemorabostäder.
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