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Ordförandeuppdrag

Dnr Son 2016/235
Begäran om markanvisning för kommande äldreboende i
Barkarby/ Skälby.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget och hemställer att kommunstyrelsen påbörjar
sondering för lämplig markanvisning i Barkarby/Skälby för kommande äldreboende.
Bakgrund

För närvarande pågår byggnation av Viksjö äldreboende. Enligt gällande planering
kommer boendet vara klart för inflyttning under första kvartalet 2017.
Samtidigt har socialnämnden på grund av bristande arbetsmiljöförutsättningar i
Almens äldreboende i sammanträde den 2016-04-14, § 55, beslutat att ersätta
Almens äldreboende med Viksjö äldreboende.
I dagsläget pågår dessutom planering för ett äldreboende i Kallhäll. Boendet kommer
där erbjuda plats för 54 boende och enligt planerna så förväntas boendet stå klart
2019/2020.
Ärendet i korthet

Den demografiska utvecklingen pekar på att behovet av äldreboende under 20162017 är lägre medan den därefter kommer att öka. Utvecklingen skall också ses ihop
med att Almens äldreboende läggs ner i och med att Viksjö äldreboende står klart.
Boendet i Viksjö och det planerade boendet i Kallhäll beräknas fylla de behov som
finns de närmaste åren. Därefter finns ytterligare behov av äldreboende. Enligt den
befolkningsprognosen som finns för Järfälla ökar antalet äldre som blir 80 år med
107-262 personer. Den största ökningen är år 2024. De kommande tre åren ligger
ökningen med ca130 personer per år. Detta innebär att det således redan nu planeras
för att ytterligare äldreboende.
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Ökning per år 128 137 139 143 125 171 211 247 262 229 199 201 188 141 107

Utifrån ovanstående tabell sker antagandet att 3 % är i behov av äldreboende per år.
Tidigare erfarenheter visar att planering för äldreboenden är fleråriga. Processen
kring framtagandet innehåller en rad processteg där inblandade aktörer och
intresseorganisationer ska involveras för att över tid möjliggöra ett optimalt boende.
Första förutsättningen för ett kommande boende är att lämplig markanvisning för
sådant objekt kommer till stånd. Med anledning av detta bör sondering för
markanvisning ske redan i nutid.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer inte att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, så barns och
ungas bästa kan sättas i främsta rummet även fortsättningsvis, förutsatt att inte
omprioriteringar av medel tas från de verksamheter som riktar sig till barn och
ungdomar. Barn och ungdomar har därför inte fått uttrycka sin mening i ärendet.
Slutsatser

Socialnämnden hemställer således att kommunstyrelsen påbörjar sondering för att
lämplig markanvisning i Barkarby/Skälby för kommande äldreboende.
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