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§ 35

Svar på motion om äldreboende i modern tappning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Hans-Erik Fransson (M) har inkommit med en motion med förslag att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp och att en erforderlig utredningskostnad beviljas för att utreda
om, hur och när ett förverkligande av ett nytt äldreboende med hyresrätt
kan erbjudas för Habos äldre i närheten av vårdcentralen.
Motionen har varit remitterad till socialnämnden, som behandlade
densamma vid sammanträde 2014-11-05. Av socialnämndens protokoll
framgår att man påtalat vikten av attraktiva bostäder byggs och att dessa
bör byggas centralt. Det är väsentligt att bostaden ligger med gångavstånd
till livsmedelsbutiker och dagcentral eller daglig verksamhet. För äldre och
personer med funktionsnedsättning är det inte gångavstånd till centrum
från området runt vårdcentralen/Kärrsgården.
Kommunchef Jan-Åke Johansson skriver den 25 februari 2015 att fler och
fler äldre och funktionshindrade önskar bo kvar i det egna hemmet så länge
som möjligt. Både tilltänkt byggnation på Gröne vägen och eventuell
framtida byggnation vid Malmgården har ett mer centralt läge och närmare
till kommande dagcentral i centrum, som kommer att bli inflyttningsklart
under andra halvåret 2015.
Motionens förslag på byggnation vid Kärrsgården innebär att nuvarande
grönområde norr om Kärrsgården måste tas i anspråk. Ett genomförande
innebär att en ny detaljplan måste tas fram som tyvärr medför ytterligare
inskränkning av de få centrala grönområden som finns i Habo tätort.
Dessutom sluttar tomten kraftigt vilket medför ökade kostnader och
problematik med tanke på byggnation och tillgänglighet. Det har längre
tillbaka diskuterats att eventuellt bygga ut vårt nuvarande särskilda boende
i direkt anslutning till Kärrsgården på det aktuella grönområdet. Idag finns
inget behov av en sådan utbyggnad utan socialnämnden önskar i första
hand att det byggs tillgängliga lägenheter centralt i Habo. En byggnation av
hyreslägenheter tar dessutom mer mark i anspråk av grönområdet vid
Kärrsgården än en utbyggnation av det särskilda boendet på grund av ytor
för parkeringsplatser och anslutningsväg m.m.
Kommunfullmäktiges behandling
Lars Elwing (M) poängterar att motionen innebär att en utredning tillsätts.
Det är inte frågan om en byggnation och hela grönområdet vid Kärrsgården
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behöver inte användas. Utredningen ska visa om platsen är lämplig eller ej
och vi vet inte vad en enkät skulle ge för resultat. Det går troligtvis inte få
fram centrala tomter till all önskad byggnation. Socialnämnden var också
enig i att tillstyrka förslaget om utredning.
Jarl Karlsson (S) poängterar att det är problem att bygga på det aktuella
området då det varit en gammal damm. Jarl Karlsson tror inte att äldre vill
bo vid Kärrsgården utan mer centralt och närmare service. Jarl Karlsson
yrkar avslag på motionen. Dock behöver vi enligt Jarl Karlsson diskutera
framtida byggnation ur ett bredare perspektiv istället för att lägga pengar
på kostnadsutredning vid ”pölen” vid vårdcentrum.
Maria Alsén (FP) anser inte att motionen bara behöver gälla grönområdet
vid vårdcentrum utan motionen vill påvisa behovet av byggnation. Maria
Alsén yrkar bifall till motionen.
Lennart Karlsson (SD) anser att motionen är vällovlig. Lennart Karlsson
yrkar att ärendet återremitteras.
Gunnar Pettersson (S) påpekar att det är ett jättestort problem att det byggs
för få bostäder vilket påtalats många gånger av socialnämnden. Han ser
inget problem att för sin egen del tillstyrka Lars Elwings yrkande.
Margareta Fick (MP) säger att hon inledningsvis tyckte motionen var
jättebra men när hon läste om den så var det en alltför specificerad lösning
och kommunen behöver ha en annan utgångspunkt för en utredning.
Margareta Fick yrkar avslag på motionen.
Thomas Werthén (M) anser att det är intentionerna i motionen som är
viktigt och inte detaljerna.
Åke Lundgren (KD) påtalar att motionen i första hand handlar om en
speciell plats men Åke Lundgren anser att en utredning inte bara behöver
utreda den aktuella platsen. Görs uppdraget ”vidare” så kan Åke Lundgren
ställa sig bakom förslaget.
Ulf Bertills (C) anser att motionen är något snäv, det behövs en utredning
med ett ”vidare uppdrag” och bredare perspektiv.
Jarl Karlsson (S) kan tänka sig tillstyrka motionen om utvidgning görs i ett
vidare perspektiv utan att lägga stora utredningskostnader på grönområdet
vid Kärrsgården.
Ordförande konstaterar att det föreligger förslag om återremiss, avslag på
motionen samt bifall till motionen. Ordförande ställer först frågan om
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ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Två yrkanden återstår, dels kommunstyrelsens förslag om
avslag och dels Lars Elwings förslag om bifall som tillstyrks av olika
partirepresentanter från Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna. Ordförande ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
motionen.
--Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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