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Anta att nämnden lägger fram prognos 1 ( oförändrat) som 
scenario för behov av Vård och omsorgsboende. 

Skulle resultera i ett behov av ytterligare 46 platser till 2030. 
Medräknat att man bygger ut lindebo och renoverar ålycke. 
Till detta bör beaktas att Backen inte är ett lämpligt Vård och 
omsorgsboende, framförallt med tanke på tillsyn natt. Tycker 
att vi kan räkna bort 15 lägenheter på Backen i denna 
ekvation. Vilket ger minus 61 platser 2030. 

l detta scenario serjag inga problem med att gâ fram till 
fullmäktige och indikera att en nybyggnation av vård och 
omsorgsboende på Backen eller i Hallabro är fullt rimmligt 

Om nämnden väljer prognos 4, enligt socialstyrelsens 
statisktik - så blir effekten enligt beräkning att vi 2020 har ett 
stort överskott av platser under 2020, med renovering Ãlycke 
samt byggnation Lindebo så ligger platsbehovet på ca 8 
platser över behov 2030. Tar man bort backens 15 platser så 
är det ett underskott på 7 platser. Då hamnar valet mellan att 
bygga ut Lindebo eller bygga nytt i Hallabro eller på Backen , 

behovet skulle vara runt 48 platser enligt scenariot. 
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Väljer nämnden att gâ på prognos 2, med en minskning av 
behovet på 2 % per år, och med utökat antalet 85+ så blir 
skillnaden inte nämnvärt storjämfört med prognos 4. Vi 
skulle ha ett ännu större överskott 2020. Även i denna 
beräkning så ställs Lindebo mot Hallabro/Backaryd. 
Här fårjag inte ihop siffrorna, enligt prognos 4 skulle behovet 
vara 357 platser och tillgången 365 

En prognos 2 så skulle behovet vara 347, dvs 10 färre än 
prognos 4, ovanstâende. MEN där står att resultatet blir 405 
platser ? , med samma beräkning. Felräkning ? 

Enligt Min beräkning så innebär det att prognos 4 och 2 ändå 
ligger ganska nära varandra och om man tar bort backens 15 
platser skulle ge ett behov av nybyggnation till 2030 på 38-48 
platser. Diskussionen då skull handla om det blir på Lindebo 
eller Hallabro/Backaryd. 

Mitt förslag utefter ovanstående ,beräkningar är att nämnden 
går fram till fullmäktige med förslag om att avveckla Backens 
befintiliga vård och omsorgsboende. - 15 platser, renovering 
av Älycke genomförs enligt plan. Parkdala avvecklas samt att 
ett nytt vård och omsorgsboende byggs i Hallabro eller på 
lämplig placering på Backen under tidsplanen till 2030. 

Med denna. syn så bibehåller nämnden en syn på att erbjuda 
vård och omsorgsboende alla kommundelar 
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Svar pâ frågeställningar i utredning "Framtida behov inför boendeplanering". 

Vilken framtidsprognos ska användas för behovsbedömningen av lägenheter i VoB. 

Svar, prognos, tabell 1. 

Finns det intresse att sprida ut våra Vård- och omsorgsboenden jämnt i kommunen / i alla 

kommundelar? 

Svar. Frågan känns inte relevant. Finns idag VoB i alla kommundelar som vid 
kommunsammanslagning 1967 gick upp i Ronneby Stad, senare Ronneby Kommun. 

Undantag är nedläggning av VoB i Eringsboda under mandatperioden 2011-2014. 

Äldrenämnden belutar om omvandling från VoB till trygghetsboende när det gäller Backen i 

Backaryd. Liksaå omvänt. 

Fråga, hur stor överkapacitet ska finnas i VoB ? 

Svar. Överkapacitet ska finnas för att leva upp till valfrihet i boende och plats i VoB och där 
kommunen är etablerad sedan tidigare. 

Fråga, ytterligare etablering av trygghetsboende. 

Svar. Äldrenämnden äger inte denna fråga. Frågan hanteras i samklang med 
Kommunstyrelsen. 
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