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§ 124 Dnr 2018/00960  

Svar på motion: Förändrad struktur för kommunal 
äldreomsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vård- 

och omsorgsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion om förändrad struktur för 

kommunal äldreomsorg, i den föreslås: 

 

- Att Håbo kommun utreder möjligheten att vid framtida etableringar av 

äldreboenden upprättas i enlighet med motionens intention.  

 

- Att kommunala äldreboenden i möjligast mån upprättas i direkt anslutning 

till, eller i närheten av förskolor.  

 

I motionen framhåller motionären bland annat att nuvarande struktur för 

äldreboenden bör ses över, en variant kan innebära helinackordering och ett 

annat baserat på hemtjänstavgift. Att rätten till bra mat är grundläggande för 

fortsatt bra hälsa på äldre dagar och att i möjligast mån bör spaanläggningar 

med bastu och bad finnas på äldreboenden.  

Motionen har lämnats för yttrande till vård och omsorgsnämnden. Av 

nämndens yttrande framkommer att nämnden hanterar frågeställningarna i 

föreliggande motion i samband med etablering av nya särskilda boenden för 

äldre och anser därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.  

Samnyttjande av lokaler och/eller samlokalisering av viss verksamhet kan i 

många fall vara positivt både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett effek-

tivitetsperspektiv. Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på möjligheten 

till sådana lösningar. Nämnden anser dock inte att det finns behov av att be-

gränsa frågan till att endast beröra förskolor. 

 

Mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande föreslår kommun-

styrelsens förvaltning att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 198 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 161 

Tjänsteskrivelse 2019-08-06 

Motion 2018-12-07 

Beslut vård- och omsorgsnämnden 2019-04-02 § 46 

Yttrande vård- och omsorgsnämnden 2019-03-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Sofie Borg (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Ann-Sofie Borgs (SD) förslag till 

beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag till 

motionens andra att-sats. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag till beslut. 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att tre förslag till beslut föreligger - 

Kommunstyrelsens förslag, Ann-Sofie Borgs (SD) förslag och Owe Fröjds 

(Båp) förslag till beslut. Ordförande ställer dessa förslag mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp) och Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), 

Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Tiina Fransson 

(SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till:´ 

Motionär 

För kännedom – vård- och omsorgsnämnden  

Hemsidan 

 

 

 


