Motion om att bygga ett äldreboende i Bua Hamn
Vid socialnämndens möte i december år 2016 godkände nämnden socialförvaltningens
lokalförsörjningsplan för år 2017.
Planen beskriver det kortsiktiga behovet för år 2017 men även det långsiktiga behovet fram
till år 2030 där det är möjligt. Denna plan skall och kommer att användas som ett
planeringsverktyg i Varbergs kommuns investeringsprocess. I planen framgår att behovet av
framförallt äldreboenden i kommunen kommer att öka väsentligt fram till år 2030. Att
människor blir äldre och därmed mer omvårdnadskrävande är ett faktum i hela Sverige och ej
unikt för Varbergs kommun.
I nuläget är vi inne i en planeringsprocess där vi ser ut att kunna täcka det ökade behovet av
platser på äldreboenden år 2016-2020 vilket är positivt. Vi har däremot ej lagt fram något
förslag för att täcka de ytterligare 180 platser som måste finnas år 2030. 60 platser år 20212025 och 120 platser år 2026-2030, vilket motsvarar ytterligare tre särskilda boenden.
Under vår tid i socialnämnden har flera ledamöter, även andra partier, påmint nämnden och
socialförvaltningen om behovet att bygga nya äldreboenden varit aktuell och på agendan
under flera år men att det trots påtryckningar ej har hänt något förrän nu.
De boenden som nu planeras för att möta behovet år 2016-2020 skall ligga i Varberg.
Det är inte alla människor som vill bo i stan utan deras högsta önskan är att få bo i en lantlig
miljö.
Varbergs kommun äger redan nu en tomt i Bua Hamn som skulle passa ypperligt för ett
äldreboende. Planen är att bygga bostäder på denna tomt men att intresset har varit svalt från
byggherrar.
Bua är en av de få serviceorter som saknar äldreboende. I nuläget har man känslan av att
lägenheterna i Bua som ägs av Varbergs Bostad nyttjas av kommunen till detta ändamål.
Det råder stor bostadsbrist i Bua och trycket på bostadskön till Varbergs Bostad för att få en
lägenhet är i dagsläget över 10 år för att få en 3:a på bottenplan. Om alternativet fanns att
flytta till ett äldreboende på orten så vet vi att detta hade skapat lediga lägenheter till tex våra
ungdomar och vuxna som önskar bo i en lägenhet som inte äter upp hela den vinst man fått
när man sålt sitt hus. Det hade därmed blivit hus till försäljning för personer som önskar det.
Vi tror att äldre från hela Varbergs kommun skulle önska att bo i en fin och havsnära miljö.
Vi uppmanar socialförvaltningen och därmed Varbergs Kommun att nu börja planera för
ytterligare byggnationer av äldreboenden och följa vår beslutade lokalförsörjningsplan.

Tomten i Bua är redan i kommunens ägo och planlagd. Låt våra äldre som byggt upp vår
välfärd få bo på ”första parkett” !

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att bygga ett äldreboende i Bua Hamn.

Malin Kjellberg.
Upptagen som egen motion av Turid Ravlo-Svensson
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