
SAMMANTRÄDEPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-01-29 

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2017/1207 

§ 5  Motion om garanterad plats på äldreboende 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har svarat på en motion (tjänsteskrivelse 2018-05-09, dnr: 
2017/8073) om ”Garanterad plats på äldreboende”. Förslaget var att motionen 
skulle avslås men den har återremitterats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
allmänna utskott har gett kommundirektören i uppdrag att komplettera och 
förtydliga den ekonomiska beräkningen och eventuella konsekvensen av att införa 
garanterad plats. 

Socialnämnden visar i sin skrivelse att det i snitt finns 197 personer över 85 år de 
närmsta åren. De visar vidare att om 20 % av dessa som idag inte har särskilt 
boende skulle välja detta innebär det ytterligare behov av 39 platser. 39 platser 
motsvarar en årlig kostnad av 28 mnkr (driftskostnad). Detta har ju då föregåtts av 
en investering byggnation av 39 platser. Ett särskilt boende med cirka 40 platser går 
teoretiskt att bygga för drygt 100 mnkr. Finansieringen av investeringskostnaden är 
inräknad i driftskostnaden (28 mnkr). Belastar budgeten på olika sätt vid olika 
tillfällen. 

Från denna kostnad kan man räkna av minskad hemtjänst för den grupp som flyttat 
in – här används snittsiffran enligt Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) för 
kostnad per invånare som är 122 tkr/individ. Det innebär att 4, 8 mnkr kan 
avräknas från driftskostnaden 28 mnkr, nettodriftskostnadsökningen blir då 23, 2 
mnkr. Eventuellt kan man också räkna av (minska) behovet av biståndsbedömning 
cirka 1 mnkr. 

Nyttjandegraden vid ett införande av ”garanterad plats” är helt omöjlig att svara på. 
Vi har 197 personer i aktuell åldersgrupp av dessa har cirka 50 personer idag, efter 
biståndsbedömning, plats på särskilt boende. Teoretiskt skulle det då kunna finnas 
mellan 0—147 intressenter (potentiella boenden). En enkät eller liknande för att 
utvisa intressegraden förefaller tämligen meningslös – teori är en sak, praktik något 
helt annat. Vi måste beakta att när det väl gäller inflytt är ju detta faktiskt en 
inflyttning till ditt sista boende i livet! Verkligheten kommer ifatt. 

Våra befintliga äldreboenden medger idag inte att vi genomför reformen utan det 
krävs nybyggnation eller motsvarande. Då uppstår ett flertal problem och 
frågeställningar! 

-Hur stort bygger vi, behov av kapacitet med mera. 
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§ 5 fortsättning 

-Hur löser vi komplexiteten av att behöva blanda särskilt boende (biståndsbedömt) 
med garanterad plats? Särskilt boende faller ju under flera lagar och regelverk samt 
tillsynsmyndigheter, ska detta uppfyllas kostar varje plats 700 tkr, en peng som 
egentligen inte krävs. 

Ska motionen genomföras krävs det en byggnation och ska vi få någorlunda 
ekonomi och effektivitet i boendet bör det vara minst 40 platser. Det är således en 
investering på drygt 100 mnkr och en ökad årlig driftskostnad på ca 22-24 mnkr 
efter avräkningar. (De sista rönen rekommenderar boenden om minst 64 platser för 
att få optimal kostnadseffektivitet). Skulle intresset vara stort kan vi ju hamna i 
situationen att vi behöver bygga ytterligare ett eller två äldreboenden. 

Intentionen i motionen att öka gemenskapen för de äldre som kanske skulle kunna 
medföra att kommunens kostnader minskar är intressant och kan delvis uppnås på 
andra sätt. Trygghetsboenden, mellanboenden (eller liknande) och fler anpassade 
lägenheter samt seniorboenden kan vara lösningen. Detta diskuteras och planeras i 
dag i Mullsjö mot bakgrund av den expansion vi förväntar oss kan till stor del 
uppfylla behoven. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående stora osäkerheter att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 16 januari 2019, § 8 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 december 2018, § 280 
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 21 november 2018 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 31 maj 2018, § 132 
Motion Garanterad plats på äldreboende SD 
Svar på motion – Garanterad plats på äldreboende, 2018-05-09, dnr: 2017/8073 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Christian Wall (SD) och Leontina Aurell (SD) yrkar bifall till motionen. 
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§ 5 fortsättning 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens och 
dels Sverigedemokraternas. 

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
förslag vinner. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 
Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar på 
Sverigedemokraternas förslag röstar nej. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag vinner med 29 ja-röster mot 
Sverigedemokraternas 6 nej-röster. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen avslås. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Socialchefen 
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Omröstningslista 
  KS         SD 

LEDAMOT Tjänstgörande 
ersättare 

JA NEJ AV- 
STÅR 

Linda Danielsson (S)  x   

Charlotte Götesson (M) Lars Kyrkeryd x   

Joseph Tornell (KD)  x   

Angelica Lundberg (SD) Jenny Hultgren  x  

Henrik Jansson (M)  x   

Lars Eriksson (KD)  x   

Christer Rube (S)  x   

Albert Müller (SD)   x  

Sara Bjerenius (MP) Emma Josefsson x   

Pauline Ahlnér Svenn (C)  x   

Mikael Johansson (V)  x   

Mats Tingshagen (S)  x   

Ingemar Eriksson (M)  x   

Stefan Lindkvist (MF) Joachim Stenberg  x  

Paula Ekblom (KD)  x   

Eva Johansson (SD)   x  

Liza Oswald (S)  x   

Fredrik Samuelsson (M)  x   

Tomas Elf (S)  x   

Henrik Eneskjöld (KD)  x   

Mikael Sjöberg (SD) Leontina Aurell  x  

Åsa Blomell (L)  x   

Kicki Svensson (S)  x   

Karin von Zweigbergk (M)  x   

Alexander Norman (MP)  x   

Staffan Bäckelid (KD)  x   

Martin Svensson (S)  x   

Jouko Broström (C)  x   

Johnny Paulsson (SD) Christian Wall  x  

Joachim Werich (M)  x   

Kristoffer Blomstrand (V)  x   

Katarina Karlsson (S)  x   

Tonie Krusing (KD)  x   

Jimmie Larsson (M)  x   

Pernilla Jovanovic (S)  x   
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