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§ 120 Dnr 2016/00133  

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 

korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 

integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 

till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 

följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 

förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 

alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 

genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 

nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 

att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 

framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 

korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 

längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 

konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 

korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 38, att genom 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss återremittera 

förslaget till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning och utredning 

av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra motionen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen genomfört en utredning om de ekonomiska 

konsekvenserna med ett bifall av motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-03 § 135 att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 203 att föreslå fullmäktige att 

bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 203,  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 135 

Tjänsteskrivelse 2017-09-28 

Utredning om projektering av korttidsboende i Håbo kommun, 2017-09-25 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 165 

Kommunfullmäktige 2017-04-03 § 38 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 68  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 

Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10, § 2 

Motion 2016-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Göran Eriksson (C) yrkar att motionen avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Werner Schubert (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Carina Lund (M) yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag 

och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Omröstning begärs.   
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Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avslå 

motionen, nej- röst för att bifalla motionen.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara 

Ahlström (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg 

(MP), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Sixten Nylin (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi 

Anderstedt (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad 

(SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Hellberg (SD), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Med 19 ja-röster och 22 nej-röster bifaller fullmäktige motionen.  

Reservation 

Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), Liselotte Grahn Elg 

(M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström 

(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie 

Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för åtgärd 

Kansliet – för uppföljning och till hemsidan 

 

 

 


