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Tjänsteskrivelse

Hemställan om investeringsanslag till 
Väsbygårdens innergård

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer investeringsanslag på 4 miljoner kronor för renovering av 
Väsbygårdens innergård, samt fattar ett genomförandebeslut avseende renovering av 
Väsbygårdens innergård.

Ärendet i korthet
Väsbygårdens äldreboende har idag en innergård som är övervuxen, eftersatt och i 
stort behov av renovering. Samhällsbyggnadsförvaltningen tog 2017-10-18 fram en 
förstudie för utemiljön på Väsbygårdens äldreboende där man presenterade ett 
förslag på en mer omfattande upprustning av innergården med en uppskattad 
projektkostnad på 9 220 474 kr. 

I kommunplan 2020-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige 2019-06-17 så har 
4 mkr avsatts till upprustning av Väsbygårdens innergård under rubriken 
”Atriumträdgård, Väsbygården” i investeringsplanen 2018-2029. Utifrån dessa 
ekonomiska förutsättningar så har socialförvaltningen lyft tre prioriteringsområden 
för samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande vad som behöver åtgärdas på 
innergården, dessa är; gångvägar, sittplatsytor och en levande trädgård.

- Gångvägarna på innergården behöver rustats upp och anpassas så att de boende,   
med och utan rullstol och rullatorer, kan vistas utomhus och röra sig obehindrat på 
innergården. Detta innebär att gångarna behöver breddas och att de på de flesta 
platser behöver jämnas till eller läggas om. 

- Sittplatsytorna behöver tillgänglighetsanpassas sett till lutning och storlek så att 
samtliga boende har möjlighet att nyttja dessa.

- Växtmaterialet på innergården behöver ses över och på många platser bytas ut och 
där det behövs bytas ut bör lättunderhållet växtmaterial prioriteras. 

Socialförvaltningen kommer att föreslå i beställningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att de bör om de kan använda sig av elever på 
byggprogrammet i Vallentuna gymnasium till de arbeten 
samhällsbyggnadsförvaltningen ser som lämpliga för dessa för att hålla nere 
kostnaderna och nyttja den kapacitet dessa ungdomar besitter.
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Renoveringen ingår i kommunens investeringsplan där den går under posten 
”Atriumträdgård, Väsbygården” och där medel om 4 mkr finns reserverade. 

Socialförvaltningen tillstyrker hemställan då förslaget är förenligt med 
investeringsbudget i kommunplan 2020-2022.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Hemställan om investeringsanslag till Väsbygårdens 

innergård, 2020-02-18

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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