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Motion om att utreda förutsättningarna för en avdelning som
arbetar med flyttkedjor riktat seniorer.
Ett av stadens stora problem är att frigöra lägenheter till en lägre kostnad, de nyproducerade
lägenheterna blir aldrig billigare än de som redan finns i kommunens bestånd och detta göra att vi
aldrig får igång någon riktig flyttkedja. En del i detta problem är kostnaden, en ensamstående senior
bor oftast billigare i sitt eget hus eller i en stor lägenhet än vad de kan göra i en nyproducerad
lägenhet eller i ett seniorboende, samtidigt är närheten till det område man bor i en mycket viktig
faktor och merparten av våra seniorer väljer därför att bo kvar i större lägenheter som egentligen är
onödigt stora för behovet.
Vi Sverigedemokrater vill inte riva upp den trygghet som en senior har i sitt boende och kvarter utan
ser i stället en möjlighet till att seniorerna kan bo kvar i området men kanske i en lägenhet som är
bättre anpassad för behovet och vill i stället se en avdelning som kan hjälpa och bistå seniorerna i
lägenhetsbyten i det kvarter där man bor, samtidigt skulle denna avdelning kunna bistå med råd och
hjälp vid flyttningen. Att på ålderns höst dra igång en flytt är inget som görs i en handvändning, men
med hjälp och stöd skulle en flytt kunna få positiva effekter som kommer både den boende och
staden till nytta. MKB eller Boplats Syd skulle kunna vara två bolag som arbetade med dessa frågor.
Att många väljer bort våra seniorboende beror till stor del på att man vet vad man har men inte vad
man får, och detta är fullt naturligt. Till detta kommer sedan en i många fall högre kostnad för den
boende, vi ser därför en poäng i att kommunen bistår med ett provboende under förslagsvis en
månad, för att på så sätt kunna lyfta fram seniorboendets fördelar på ett bättre och tydligare sätt,
utan att seniorerna behöver ta ett definitivt beslut innan de vet vad de kan få och erbjudas.
Att på dessa sätt bistå stadens seniorer skulle också kunna påverka de i dag nästan obefintliga
flyttkedjorna, samtidigt som vi kan erbjuda en trygghet som finns i deras boende i dag.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende
på stadens seniorboende.
att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en avdelning som
arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd vid flytt.
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