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§4
Avveckling av Höjdens serviceboende
Avvecklingsbeslut
HÄ 2020/342

Beslut
1. Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens förslag att avveckla Höjdens servicebostäder,
i samförstånd med stadens stadsövergripande
granskningsgrupp.
2. Nämnden godkänner att förvaltningen säger upp hyresavtal
alternativt överlåter avtal för Höjdens 5 bostäder och 1
gemsamhetslägenhet/personalkontor till en annan nämnd i
staden.
Sammanfattning av ärendet
Höjdens serviceboende består av en mindre enhet om endast 5
bostäder. Bostäderna är inte ändamålsenliga och uppfyller inte
normal tillgänglighetsanpassning, dessutom klarar inte enheten bära
den ekonomiska driften för en daglig bemanning. Boendet är av en
äldre fastighetsteknisk standard och efterfrågas inte enligt region
västra söderorts boendeplaneringsområde. Förvaltningen
rekommenderar att nämnden godkänner förslaget att avveckla
Höjdens servicebostäder.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl (M), Lova André Nilsson
(MP), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie Strömberg m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
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”1. Att yrka på att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2 Därutöver vill vi anföra följande:
Förvaltningens förslag till beslut avser en avveckling av Höjdens
äldreboende. Man menar på att lokalerna inte är ändamålsenliga och
ej bedrivs tillräckligt kostnadseffektivt. Det har också framkommit
att dessa bostäder istället ska beredas för nyanlända.
Tidigare befolkningsprognoser har visat på att andelen äldre
kommer att öka inom stadsdelen de kommande åren, vilket
sannolikt kommer att medföra ett större behov av äldreboenden. Vår
uppfattning är att detta behov inte kommer kunna tillgodoses om
man fortsatt avvecklar dessa boenden till förmån för andra
målgrupper."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/342-2 (Godkänd - R 3) Tjänsteutlåtande
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