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Reservation Socialdemokraterna
Motion från Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson
(S) Säkerställ tillgången på seniorbostäder i tätorterna utanför
staden
Lunds kommun har länge präglats av en målmedveten och blocköverskridande hög ambition
vad gäller bostadsbyggandet i kommunen. Den borgerliga kvintett som nu leder Lunds kommun
har gjort helt om i detta arbete och väsentligt sänkt ambitionerna vad gäller antalet byggda
bostäder. Det är djupt olyckligt av flera anledningar. Det riskerar att få förödande konsekvenser
inte minst för bostadsbyggandet i tätorterna utanför staden. Då kommer projekt som är mindre
lönsamma att prioriteras bort, först ut bland dessa riskerar hyresrätter, seniorbostäder och
bostäder i de östra kommundelarna att stå.
Vi socialdemokrater har en helt annan ambition. Vi vill fortsätta det höga bostadsbyggandet
och se till så att det byggs i hela kommunen. Denna ambition gäller såväl för bostadsbyggandet
totalt sett, men även vad gäller enskilda kategorier av bostäder såsom seniorbostäder.
Men vad gäller seniorbostäder i tätorterna utanför staden räcker det inte att sätta en numerär
ambition. Det krävs mer. Det är därför vi socialdemokrater föreslagit att kommunen ska ta fram
en plan för att säkerställa en tillräcklig tillgång på seniorbostäder i varje tätort utanför staden
och att detta sedermera inarbetas i relevanta styrdokument. Kommunen ska alltså inte bara
uttrycka en ambition – utan aktivt arbeta för att det de facto blir verklighet. Detta behöver
dessutom göras i nära dialog med de organisationer som representerar kommunens pensionärer
och seniorer så att det som byggs uppfyller de behov, krav och förväntningar som finns. Vi
konstaterar tyvärr att de borgerliga partiernas intresse av att verkligen lyssna på och samarbete
med kommunens seniorer ännu en gång visat sig vara ytterst begränsat.
Socialdemokraterna reserverar sig därmed mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt
eget yrkande.
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