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§ 140 Svar på motion om trygghetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till kommunchefens yttrande.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) och Morgan Malmborg (-) inkom den 13 juni med
en motion angående trygghetsboende. Motionärerna för fram att det i Habo
kommun behövs bostäder till många olika grupper och att äldre människor
som inte klarar av att bo hemma måste ges alternativ och de menar att ett
trygghetsboende vore ett bra tillskott till kommunen. De föreslår att Habo
kommun utreder kostnaden för trygghetsboende både när det gäller
nybyggnation och konvertering av befintliga fastigheter och att Habo
kommun budgeterar för en byggnation av Trygghetsboende.

Kommunchef Jan Sundman har lämnat följande yttrande (2016-11-07):
Kommunfullmäktige behandlade 2015-04-23 en motion med förslaget att
Habo kommun skulle tillsätta en arbetsgrupp för att utreda om, hur och när
ett förverkligande av ett nytt äldreboende med hyresrätt kan erbjudas för
Habos äldre i närheten av vårdcentralen. Kommunfullmäktige biföll
motionen och kommunstyrelsen beslutade 2015-08-12 att tillsätta en
arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, en styrelseledamot
och tjänsteman från Habo bostäder, två ledamöter från pensionärsorganisationerna (en ledamot från PRO och en ledamot från SPF) samt en
tjänsteman från socialförvaltningen. Enligt rapporter från arbetsgruppen så
pågår diskussioner om förutsättningar för trygghetsboende kopplat till
bland annat pågående arbete med detaljplaner. En slutrapport från den
tillsatta arbetsgruppen kan enligt uppgift förväntas någon gång under första
kvartalet 2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att föreslå att motionen ska
anses vara besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande (KS §
186).
Kommunfullmäktiges behandling
Joakim Lindblom (SD) menar att eftersom det redan pågår ett arbete med
att utreda trygghetsboende-frågan är det en än större anledning att bifalla
motionen, och han yrkar också på det.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Thomas Werthén (M) påpekar att moderaterna redan har lagt en motion om
ett trygghetsboende, och det är därför som det redan nu pågår en utredning.
Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-15

221

Forts § 140
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
och dels Joakim Lindbloms förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Joakim Lindbloms
förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 5 nej-röstar. En ledamot är
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
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