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BEREDNING (kommundirektör Anneli Pahta)

Stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiö grundades 1996 i syfte att främja välbefinnande och ett kvalita-
tivt liv hos äldre människor, personer med funktionsnedsättning, barn och andra som behöver
hjälp i vardagliga sysslor. Till stiftelsens uppgifter hör utvecklingsverksamhet samt byggande och
underhåll av fastigheter. Stiftelsen äger till 100 % det samhälleliga företaget Yrjö & Hanna Oy
som producerar omsorgs-, vård- och stödtjänster. Det samhälleliga företaget har grundats för
att främja samhällsnytta och det använder största delen av sin vinst för att lösa en samhällelig
utmaning.

Stiftelsen samarbetar med kommuner på olika håll i landet kring tjänster med anknytning till
byggande. Kommundirektören har på våren 2017 inlett diskussioner med representanter för
stiftelsen kring byggande av seniorbostäder i Dalsbruk. Under året har det ordnats flera möten
med representanter för stiftelsen, i vilka kommunens tjänsteinnehavare och beslutsfattare har
deltagit. Den parlamentariska arbetsgruppen träffade stiftelsens representant 23.4.2018 i syfte
att diskutera byggtjänster som stiftelsen producerar samt seniorbostäder som eventuellt ska
byggas i Dalsbruk. Efter mötet tog parlamentariska arbetsgruppen preliminärt ställning till frågan
och rekommenderar kommunstyrelsen att kommunen fortsätter diskussionerna med stiftelsen i
syfte att bygga seniorbostäder på tomten till den nuvarande hälsostationen i Dalsbruk.

Avsikten är att projektet ska genomföras enligt ett så kallat seniorhuskoncept. Planeringen ut-
går från att erbjuda invånarna ett självständigt boende i en trevlig och trygg byggnad som även
erbjuder möjligheter till aktivt sällskapsliv tillsammans med jämnåriga och likasinnade männi-
skor. I seniorhus finns ofta även ett café eller en restaurang samt företag som erbjuder frisör-
tjänster eller andra tjänster, gemensamma hobbylokaler och en gemensam bastu. I planeringen
av bostäder och gemensamma lokaler har beaktats behovet av lättillgänglighet och säkerhet. In-
vånarna har även möjlighet att köpa hemhjälp eller andra tjänster som erbjuds i det egna hem-
met för att underlätta livet. Tjänsterna produceras oftast av utomstående företagare.

Enligt en preliminär uppskattning finns det behov för cirka 30 seniorbostäder i kommunen. Nu-
varande bostäder som är avsedda för äldre motsvarar inte till alla delar säkerhets- och bekväm-
lighetskraven som gäller för seniorbostäder. Vid behov kan det i seniorhuset som byggs i Dals-
bruk planeras och byggas även nödvändiga vårdlokaler för social- och hälsotjänster som produ-
ceras i området i fortsättningen. Enligt en preliminär uppskattning skulle seniorhuset byggas på
tomten till den nuvarande hälsostationen i Dalsbruk.

FÖRSLAG (kommundirektören)

Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga kommundirektören att fortsätta utreda och planera
byggandet av seniorbostäder i Dalsbruk tillsammans med Yrjö ja Hanna -säätiö.

BESLUT

Godkändes.
_________


