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Sammanträdesdatum

2019-03-27

Paragraf S 39

Ersättare

Se särskild förteckning

närvarande Se särskild förteckning

usterare

usteringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby, 27 mars 2019

Äldrenämnden

Plats och tid

Beslutande

Underskrift

/L,^"K.qq^

Mt^k,s.q-'

Listerbysalen, kl. 09:00-

Ledamöter

Se särskild förteckning

Underskrifter

Sekreterare

Herman Persson

Ordförande

Anders Lund (M)

Justerare

Malin Norfall(S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

nstans Aldrenämnden

2019-03-27

då anslaget såtts upp 2019-03-27

Datum då anslaget tas ned 2019-04-19

Förvaringsplats för protokolet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

4
Herman Persson

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Äldrenämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

övriga näryarande

Ersättare

Tjänstemän

Anders Lund (M), Ordförande
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande
Malin Norfall (S), 2:e vice ordforande
lngrid Carlsson (M)
Rickard Evaldsson (M)
Laila Andersson (L)
Agnetha Wildros (S)
Christer Akesson (S)
Annette Rydell(S)
Carina Aulin (SD)
Sarah Jansson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Mohammed Teeti(V)

Jennie Risberg (M)
Kristina Valtersson (C)
Börje Johansson (S)
Gina Hellberg Johansson (SD)
Kerstin Johansson (L)
Elisabeth Backström (S)
Christer Hallberg (S)

Catherine Persson, förvaltningschef
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef
Kerstin Persson Gren, verksamhetschef
Maria Sevestedt, verksamhetschef
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
Herman Persson, nämndsekreterare
Veronica Lindvall, enhetschef
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Förslag till yttrande avseende detaljplan för Björnen 10 4
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Förslag till yttrande avseende detaljplan för Björnen 10

Sammanfattning
Äldrenämnden har beretts möjlighet att tilt miljö- och byggnadsnämnden
inkomma med yttrande över ftirslag till detaljplan ftir Björnen 10, Ronneby
kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ftirtätning med nya bostäder,
centrumändamål och skola i ett centralt läge.

Måinniskor har olika funktionsftirmåga. I takt med en ökande åldrande
befolkning ökar också antalet personer med varierad funktionsftirmåga och
då framftlr allt vad gäller syn, hörsel, rörelse och kognition. Äldrenämnden
vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer och vid
bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt att det är
tillgåingligt i så hög grad som möjligt ftir personer med olika
funktionsftirmåga. Det underlättar ftir alla åldersgrupper och i olika skeden i
livet.

Äldrentimnden ftireslås yttra sig i enlighet med under avsnittet Bedömning
fiireli ggande ft)rslag.

Bedömning
Äldreniimnden har beretts möjlighet att till miljö- och byggnadsnämnden
inkomma med yttrande över ftirslag till detaljplan ftir Björnen 10, Ronneby
kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ftrtatning med nya bostäder,
centrumåindamål och skola i ett centralt läge.

Måinniskor har olika funktionsftirmåga. I takt med en ökande åldrande
befolkning ökar också antalet personer med varierad funktionsftirmåga och
då framfiir allt vad gäller syn, hörsel, rörelse och kognition. Äldrenåimnden
vill betona det angelägna i att vid planering av vistelsemiljöer och vid
bostadsbyggande, såväl inne som ute, att göra det på ett sådant sätt att det är
tillgiingligt i så hög grad som möjligt ft)r personer med olika
funktionsformåga. Det underlättar ftir alla åldersgrupper och i olika skeden i
livet.

Äldrenämnden

al/1,- l\m
Justerandes sign
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Under avsnittet Mark och vegetation skrivs att "skulle det i framtiden bli
aktuellt attändra stigen till en gång- och cykelväg iir det möjligt att göra det
inom planens begriinsningar". Det är inte möjligt att i planftirslaget avgöra
om det skulle vara behäftat med svårigheter att ändra till gang- och cykelväg,
t ex av utrymmesskal. Äldreniimnden vill därftir i yttrandet uppmåirksamma
att allt fler personer använder olika hjälpmedel ftir att ta sig fram.
Förekomsten av t ex rullatorer och rullstolar ökar. Vidare ökar också
användandet av olika kognitiva hjälpmedel.

Under avsnittet Bamperspektiv beskrivs möjligheten till en innergard som
skulle kunna skydda såväl barn som vuxna mot trafikbuller i sin
hemmavistelse. I sammanhanget vill äldrenåimnden lyfta fram värdet i att
utforma en grön miljö så att det skyddar mot vind och värme. Det ökar
ftirutsättningama ftir både bam och äldre personer att vistas ute vid olika
väderftirhållande.

Äldrenämnden ftireslås yttra sig i enlighet med under avsnittet Bedömning
ftireli ggande fiirslag.

Förslag till beslut
Äldrenämnden ftlreslås besluta

attyttra sig i enlighet med avsnittet under Bedömning ftireliggande ft)rslag.

att ft)rklara punkten omedelbart justerad.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordftirande Anders Lund (M), Malin Norfall (S) och
Christer Hallberg (S).

Yrkanden
Anders Lund (M) yrkar att äldrenåimnden yttrar sig i enlighet med
ftlrvaltningens ftirslag.

Malin Norfall (S) yrkar följande tilläggsyrkanden:

"Alla måinniskor påverkas av strålningen från solen. Då ledande forskning
pekar mot att vi får ett varmare klimat i framtiden bör uteytorna utformas
motsvarande Boverkets allmåinna råd BFS 2015:1."

"Varje huskropp ska planeras så utrymmen finns för ftirvaring och laddning
av eldrivna hjälpmedel, ex permobiler".
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Propositionsordning
Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att äldrenåimnden bifaller detsamma.

Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S)
tilläggsyrkanden och finner att äldreniimnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrentimnden beslutar

attyttra sig i enlighet med avsnittet under Bedömning ftireliggande
ftirslag.

- att yttra ftiljande tillägg:

"Alla måinniskor påverkas av strålningen från solen. Då ledande forskning
pekar mot att vi far ett va.rmare klimat i framtiden bör uteytorna utformas
motsvarande Boverkets allmtinna råd BFS 2015:1."

"Varje huskropp ska planeras så utrymmen finns ftir ftirvaring och laddning
av eldrivna hjälpmedel, ex permobiler."

att ftirklara punkten omedelbart justerad.

Exp:

Milj ö- och byggnadsniimnden
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