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Ordförandeförslag – flytt av Ekgårdens verksamhet och försäljning av
fastigheten Ekebyhov 1:242 (KS20/50)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på ett
genomförande av flytt av Ekgårdens verksamhet till nya lokaler på kommunens
fastighet Närlunda 41:3 samt en försäljning av Ekgårdens nuvarande fastighet
Ekebyhov 1:242 i syfte att tillskapa ett trygghetsboende för äldre.
_____
Avvaktar med ställningstagande
Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med
ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
_____
Sammanfattning
Ekerö kommun har under lång tid haft hög kvalité i omsorgen av våra äldre, något
som har varit viktigt för Ekeröalliansen. Vi har länge haft två av Sveriges bästa
äldreboenden som kontinuerligt levererat nytta till våra medborgare.
Redan för ett par år sedan dömde Arbetsmiljöverket ut Färingsöhemmet på grund av
ändrade riktlinjer i arbetsmiljön. Något problem med arbetsmiljön fanns inte utan
syftet var att minska risken för att eventuella arbetsmiljöskador skulle kunna
uppkomma. På grund av detta tvingades Ekerö kommun bygga ett helt nytt
äldreboende i Stenhamra och stänga Färingsöhemmet.
Under planeringen av en renovering av Ekgården, vårt andra särskilda boende för
äldre, uppdagades det att det enligt Arbetsmiljöverket saknades ett antal centimeter
mellan säng och vägg i de annars väl fungerande rummen. Detta utreddes men den
grundläggande konstruktionen i huset ledde till att en helt ny lösning måste tas fram.
För att effektivt kunna uppfylla Arbetsmiljöverkets hårdare krav, samtidigt som vi
håller de äldre i fokus, ger vi därför i uppdrag till kommunens tjänstemän att ta fram
lösningar på att bygga ett nytt särskilt äldreboende i Närlunda vid Tranholmen
samtidigt som vi möjliggör att Ekgårdens gamla lokaler görs om till ett
trygghetsboende för äldre.
Denna lösning kommer att möjliggöra en skonsam och trygg förflyttning för de äldre
som idag bor på Ekgården, samtidigt som vi utökar möjligheterna till lägenheter
anpassade för äldre personer.
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Vi vill göra det möjligt för äldre personer att få ett boende som är anpassat efter sina
behov och som också skapar möjligheter till ett större socialt sammanhang, och
därigenom motverka en ofrivillig ensamhet.
Beslutsunderlag
 Ordförandeförslag- flytt av Ekgårdens verksamhet och försäljning av
fastigheten Ekebyhov 1242
 PM Ekgården och Närlunda 41.3
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