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MEDBORGARFÖRSLAG OM DET NYA ÄLDREBOENDETS 
PLACERING 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnel Nilsson har lämnat ett förslag till placering av det nya äldreboendet. 
Hon anser att boendet ska byggas på den gamla ICA-tomten samt bestå av fem 
våningar och att en hälsocentral placeras på bottenplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 8 oktober 2018, § 79, att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut 
senast vid fullmäktiges sammanträde i maj 2019. 
_____ 
 
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 
 
Det finns redan idag ett KF-beslut om att boendet ska placeras på Väster-
malmshöjden. Vidare så pågår för närvarande ett arbete i den av KF politiskt 
tillsatta SÄBO-beredningen. Syftet med beredningens arbete är att ta fram ett 
beslutsunderlag som beskriver förslag på antal boendeplatser, en tidsplan samt 
kostnad för uppförande av ett nytt särskilt boende. Frågan om placering av det 
särskilda boendet kommer inte beredas i fullmäktigeberedningen utan kommer 
som ett eget ärende i KS. 
 
Att bygga ett särskilt boende på den föreslagna platsen är inte att rekommen-
dera, utifrån flera perspektiv. Behovet av fler parkeringsplatser är stort. Hälso-
centralen är en relativt stor arbetsplats, som kräver gott om parkeringsytor, 
vilket inte kan tillgodoses. Att dessutom inhysa ambulansverksamheten är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt inte att föredra. Det är redan idag ett stort flöde av 
trafik efter de intilliggande gatorna Skolgatan – Östermalmsleden. Med en 
hälsocentral kommer trafikflödet att öka än mer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 8 oktober 2018, § 79. 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2019, § 44. 
 
 



 

 

Förslag till beslut 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avslå medborgarförslag om det nya äldreboendets placering.  
_____ 
 
Kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommun-
fullmäktige bifaller. 
_____ 
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