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§ 54

Prognos framtida behov av lägenheter i
särskilt boende enligt SoL

Dnr VOO 2018/0394

Sammanfattning
Antalet äldre ökar och det finns behov av att ta fram en prognos
avseende det framtida behovet av antal lägenheter i särskilt boende
för äldre. Grunden för förvaltningens prognos av framtida behov av
lägenheter i särskilda boenden enligt SoL är Lunds kommuns
befolkningsprognos 2018. Förvaltningen har utgått från andelen av
befolkningen i olika åldersgrupper som har beslut om särskilt
boende. Andelen för varje åldersgrupp ställs i förhållande till
prognosens förväntade antal personer i respektive åldersgrupp för
åren fram till år 2031.
Vid en bedömning av framtida behov av antal lägenheter i särskilt
boende är det dock viktigt att väga in ytterligare faktorer. En viktig
aspekt är att andelen i befolkningen som har beslut om särskilt
boende har minskat de senaste åren. Förvaltningen bedömer att det
finns faktorer som talar för att andelen av befolkningen som har
behov av särskilt boende kommer att fortsätta minska.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2019
dnr 2018/0394

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Dan
Backman (KD), Tove Persson (FNL), Tove Klette (L), och Nike Förster
(SD) yrkar bifall till att prognos 3, från 836 st befintliga lägenheter år
2018 till 1075 st år 2031, en ökning med 239 lägenheter bör
användas som underlag för framtida planering samt att prognosen
ska omprövas om tre år.
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Annika Nilsson (FI), Martin
Stensson (V), Anette Mårtensson (MP) och Mai Almén (S) yrkar bifall
till att prognos 4, från 836 st befintliga lägenheter år 2018 till 1219
st år 2031, en ökning med 383 lägenheter bör användas som
underlag för framtida planering samt att prognosen ska omprövas
om två år.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Pär-Ola Nilssons (S) förslag
och finner sitt eget förslag bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Pär-Ola Nilssons (S) med flera
yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

prognos 3, från 836 st befintliga lägenheter år 2018 till 1075 st
år 2031, en ökning med 239 lägenheter bör användas som
underlag för framtida planering

att

prognosen ska omprövas om tre år.

Protokollsanteckningar
Tove Persson (FNL) inger med instämmande av Inga-Kerstin
Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Dan Backman (KD), Tove Klette (L) och
Nike Förster (SD) en protokollsanteckning med följande lydelse:
Alternativ 3 med ett tillskott av 239 lägenheter förutsätter att
mellanboenden med lättillgänglig service inklusive måltidsservice
planeras och byggs inom de närmaste åren.
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Annika Nilsson (FI) inger med instämmande av Pär-Ola Nilsson (S),
Martin Stensson (V), Anette Mårtensson (MP) och Mai Almén (S) en
protokollsanteckning med följande lydelse:
Det är av högsta vikt när vi beslutat om prognos 3 att nämnden får en
finansiering som tillåter förebyggande arbete med fortsatt hög
kvalitet. Att tvinga fram generella besparingar nu pga höga
effektiviseringskrav kommer leda till mkt högre kostnader
framöver.
Beslut expedieras till:
Akten
Sammanträdet ajourneras kl. 18:30-18:50.
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Diarienummer

2019-05-15

VOO 2019/0230

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-05-15 klockan 17.00–19.15

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Ersättare

Josefine Temrell (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S)
Cecilia Skoug (S)
Lars Wirtén (MP)
Gunilla Wahlberg (V)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 54
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 59
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 55
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 59
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 53
Lena Hansen, Kommunal, tom § 59
Anne Molina, sjuksköterska, tom § 53

Justerare

Tove Persson (FNL)

Paragrafer

§ 51–60

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen , Bangatan 10 A, Lund, den 20
maj 2019 kl. 08:00.
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Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Persson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 51–60

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-14

