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Redovisning av beredd motion om parboendegaranti för äldre i
särskilt boende, motionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord
(FP), Berith Skiöld (FP) samt Tomas Alm (FP)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 86, motionen till
socialnämnden för beredning.
I motionen förslås följande:


att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en
parboendegaranti, dvs att ett äldre par får bo tillsammans i särskilt
boende även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov



att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen
inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för
parboende.



att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta
behovet av parboende.

Av socialnämndes yttrande 2011-12-06, § 129, framgår bland annat
följande:
”Håbo kommun har … redan en parboendegaranti och förvaltningen ser inte
att det finns anledning att förändra riktlinjerna på denna punkt. 1 de fall som
parboendegarantin hittills har använts i kommunen så har båda varit
biståndsberättigade vid inflyttning, eller i varje fall blivit det strax efter
inflyttning.”
”När det gäller vilka lägenheter som idag finns på våra äldreboenden och
som är lämpliga för parboende så finns på Pomona 2 och 4. Sammanlagt 16
lägenheter som skulle kunna användas till detta. Dessa lägenheter är mellan
40-57 kvm. 1 nya äldreboendet Solängen planeras 2 lägenheter för
parboende. Förvaltningens bedömning är att det då kommer att finnas ett
tillräckligt antal lägenheter för parboende. Men självklart ska frågan beaktas
i den långsiktiga planeringen då det är viktigt att lägenheterna också är
lämpliga för ändamålet.”
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–
–
JUSTERARE

Motion 2011-05-17
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 86
Socialnämndens beslut 2011-12-06, § 129
Tjänsteskrivelse 201-01-13
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 12
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 20.
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Styrelsen tillstyrker att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktiges hantering av ärendet:
Yrkanden
Håkan Welin (FP) och Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till motionen. Agneta
Hägglund (S) yrkar bifall till styrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut samt Håkan Welins
(FP) och Fred Rydbergs (KD) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag
och yrkande konstateras att fullmäktige beslutat i enlighet med styrelsens
förslag.
Omröstning
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för styrelsens förslag
Nej-röst för Welins (FP) och Fred Rydbergs (KD) bifallsyrkande
Omröstningsresultat
Med 32 ja-röster, 6 nej-röster och 3 som avstår, beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med styrelsens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Fred Rydberg (KD), Tomas Alm (FP), Håkan
Welin (FP), Anders Nilfjord (FP) samt Berith Skiöld (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige beslutar att, med hänvisning till socialnämndens beslut
2011-12-06, § 129, anse motionen besvarad.
__________
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