MOTION

Att du blir gammal ska inte påverka i vilken del av kommunen du bor. Tvärtom ska du ha
möjlighet både att kunna välja att bo kvar i den stads- eller kommundel du tidigare bott i eller
att kunna välja att flytta till en ny del av kommunen. Ska detta vara möjligt krävs det dels att
kommunen erbjuder vård- och omsorgstjänster som äldreboenden i hela kommunen, men också
att det finns rimliga och anpassade bostäder för dig redan innan den tiden kommer.
Vi socialdemokrater vill att det i alla tätorter utanför staden finns tillgång till så kallade
seniorbostäder. Seniorbostäder är en boendeform för personer som är eller kommer att bli
pensionärer inom en snar framtid. Ofta arrangeras gemensamma aktiviteter för seniorerna som
bor där. Kort och gott är seniorboende ett boende för friska, pigga pensionärer till skillnad
från äldreboende där de boende ges vård.
Det är också viktigt att de seniorbostäder som byggs är av rimliga priser. Situationen kan inte
vara den att det är mer ekonomiskt fördelaktigt för seniorerna att bo kvar i villan istället för att
flytta in i en seniorbostad. Men om det görs på rätt sätt skapas både flyttkedjor där barnfamiljer
kan ta över villorna och förutsättningar för seniorerna att leva ett friskt och aktivt liv längre än
idag.
Därför menar vi socialdemokrater att Lunds kommun behöver ta fram en plan för att möjliggöra
detta, så att det inte bara finns utan att det finns tillräckligt många seniorbostäder i respektive
tätort utanför staden.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt ta fram en plan för
att säkerställa en tillräcklig tillgång på seniorbostäder i varje tätort utanför staden och
inarbeta detta i relevanta styrdokument samt

att

uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att säkerställa att en särskild dialog
förs med de organisationer som representerar kommunens pensionärer och seniorer.
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