TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-04

Tekniska nämndens arbetsutskott
Handläggare
Tobias Oscarsson
Tekniska Förvaltningen
Lokalförsörjningen
0451-26 60 35
tobias.oscarsson@hassleholm.se

Återrapportering av omsorgsnämndens och tekniska
nämndens arbete för att etablera ett nytt särskilt
boende.
Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta:

-

att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen och att
tillstyrka tekniska förvaltningens återrapportering av
omsorgsnämndens och tekniska nämndens arbete för att
etablera ett nytt särskilt boende.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05, $ 199 att tekniska nämnden senast i maj
2017 återrapporterar till kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider avseende nytt
särskilt boende.
Denna skrivelse är ett svar på detta uppdrag.
Bakgrund
Omsorgsnämnden redovisar i sitt planeringsdokument för strategisk
boendeplanering inom äldreomsorgen, per 2015-09-01, ett behov av ytterligare 51
platser fram till 2022 och 87 platser fram till 2030 i Hässleholms tätort. Behovet
avser en utökning från 2014 års nivå.
Tillbyggnad 20 platser
Tekniska förvaltningen, omsorgsförvaltningen och Kunskapsporten håller just nu
på att slutföra en förstudie om tillbyggnad av äldreboendet Ekegården. Förstudien
omfattar dels anpassning och tillbyggnad av personalutrymme, sammanträdesrum
och kontorslokaler, vilket omsorgsnämnden vid flera tillfällen tillstyrkt ett behov
av, och dels tillbyggnad med ytterligare 20 lägenheter. Tidsprognosen är att lämna
förslag för beslut till Kommunfullmäktig under hösten 2017. Givet att nödvändiga
beslut tas antas därefter ett slutligt färdigställande vara klart under 2019–2020.
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Nybyggnation 60 platser
Tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen har tillsammans med
företrädare för lokala pensionärsorganisationer och intresseföreningar besökt
nybyggda äldreboende i Ljungby och i Landskrona. Därtill har möte hållits i syfte
att fånga behov, utbyta erfarenheter och ta vara på goda synpunkter inför
planeringen av ett nytt äldreboende. Arbetet har resulterat i inledande förslag om
funktion, dimensionering och lokalisering. Detta har sedan kommunicerats till
Kommunens Mark- och exploateringsavdelning samt Stadsbyggnadskontor.
Förnärvarande pågår utredning om lämplig lokalisering och framtagande av
detaljplan. När slutlig lokalisering bestämts följer projektering och
entreprenadarbete. En tidsprognos för färdigställande är i detta läge extremt svårt
att sätta, då flera avgörande beslut behöver fattas. Med en högst optimistisk
tidsplan kan ett färdigställande möjligen vara klart under 2022. En mer realistisk
tidsplan sträcker sig till mitten av 2020-talet.

Hässleholm

Tekniska Förvaltningen

Tekniska Förvaltningen/ Lokalförsörjningen

