
 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

Motion om att, intill dess kommunen byggt ett 

korttidsboende för Danderydsborna, reservera ett eller 

ett par rum på varje boende som finns i kommunen för 

korttids- eller växelboende. 

Ett fint kuvert med en vackert handskriven adress kommer i min 

brevlåda. Brevet återges, kursiverat, nästan i sin helhet: 

”Min man är 91 år gammal, trött och i behov av mycket hjälp för 

sin tillvaro hemma. Jag är 86 år och gör allt jag förmår för att min 

man skall kunna vara hemma så länge det går innan det blir 

oundvikligt med omsorgsboende. För att själv orka behövs det att 

min man kan bo på någon form av korttids- eller växelboende vissa 

veckor.  

Då Danderyd saknar denna form av boende, har man handlat upp 

den tjänsten. Danderyds kommun betalar för ett antal platser på 

Villa Tärnö i Farsta strand. Min man har varit där vid tre olika 

tillfällen, 

Bara resan, minst en halv timme med färdtjänstbuss är påfrestande 

för en gammal och trött man. Lokalerna är stora och fina men 

trevnaden och bra rutiner saknas. Avståndet från bostaden i 

Stocksund är så pass långt att min man ej får besök av vänner och 

familj, vilka normalt hade kunnat besöka honom inom kommunen. 

Vår erfarenhet av villa Tärnö är dessutom inte bra. Vid ett tillfälle 

ramlade min man där och fick vänta länge på hjälp då han inte 

hade fått ett larmarmband när han kom dit. Vid ett annat tillfälle 

fick han inte med sig sina livsviktiga mediciner hem, och en 

medicin, som skall tas dagligen hade inte givits honom, den nya 

förpackningen var obruten vid hemkomsten. 

Förslag:  

1. Se till att det finns ett eller ett par rum för korttids- eller 

växelboende på de boenden som finns i kommunen. 



2. Sälj inte all mark och byggnader som kommunen äger, behåll 

och bygg nu. Driften kan skötas av annan men kommunen skall ha 

ansvaret för en bra verksamhet. 

Vi har bott i Stocksund i 49 år och vill gärna bo kvar, men för att 

jag ska orka behöver jag avlastning. Det är ovärdigt att som 

gammal inte få tillbringa delar av sina sista år där man önskar.” 

 

Inga fler ord behövs. Sedan många år tillbaka har Danderydscentern 

arbetat för förslaget i punkt två. Vi lämnar med största ödmjukhet 

förslaget i punkt ett till fullmäktige med en vädjan och 

nedanstående formella yrkande. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt socialnämnden 

att på de boenden som finns i kommunen ställa ett eller ett par 

rum till förfogande för korttids- eller växelboende, intill dess 

kommunen byggt ett eget korttidsboende.   

Danderyd den 11 juni 2018 

 

Siv Sahlström (C)                                                                       

Gruppledare                                                                                                                

 

 

 

 


