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Omsorgsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 juni 2017 
 

§ 54 

Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden. 

Dnr ON 2017/0064 

Handlingar 

Tjänsteskrivelse 2017-05-29 
Motion – Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldreboenden 

Bakgrund 

Motion från Per Dahl angående förtroendevaldas delaktighet i 
beslutsprocessen för uppförande av nya äldreboenden. 
 
När det gäller planering och uppförande av nya äldreboenden har 
omsorgsnämnden fattat ett preliminärt beslut om en boendeplanering fram till 
och med 2018. I det beslutet har angivits att en översyn av standarden på 
kommunens samtliga boenden ska göras och att det samtidigt ska planeras för 
en utbyggnad av boendeplatser för äldre. Beslut om lokalprogram och 
inriktning ska tas för varje enskilt projekt. 
 
Omsorgsnämnden är delaktig i övergripande beslut om äldreboendets innehåll 
och vilka krav som ska ställas på det nya boendet. 
 
Referensgrupper och tjänstemän arbetar med att omsätta lokalprogrammet till 
den plan som finns för området och den tomt som finns tillgänglig för bygg-
nationen. 
 
Om förtroendevalda ska vara delaktiga i referensgrupper är det ett politiskt 
beslut som omsorgsnämnden i så fall ska besluta om.   

Överläggning 

Per Dahl, (M), Ole Torffvit, (M) och Lene Polteg, (L), yrkar att 
omsorgsnämnden ska föreslå fullmäktige att bifalla motionen. 
Michael Ländin, (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut, att föreslå 
fullmäktige att avslå motionen. 
 
Proposition 
Ordförande frågar om nämnden anser att förslaget till kommunfullmäktige ska 
vara att bifalla motionen enligt alliansens yrkande eller att avslå motionen enligt 
liggande förslag till beslut. Han finner att omsorgsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Votering 

Votering begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning: 
Den som vill att omsorgnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att motionen 
ska avslås röstar Ja och den som vill bifalla alliansgruppens förslag att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar Nej. 
 
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster. 
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Ja-röster avges av Liselotte Ross (V), Kenneth Sjöström (S), Inger 
Henriksson (S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), Marita Fransson (C), 
Michael ben Larbi Palmqvist (V) och Michael Ländin (S). 
 
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L). 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, eftersom 
rutiner redan finns för delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i 
beslutsprocessen för nya äldreboenden.  

__________ 

Reservation 

Härmed reserverar vi oss till förmån för bifall till motionen av Dahl. Redan 
den uppräkning av skilda moment i beslutsgången inför nya äldreboenden visar 
hur lätt det är att förlora den helhetssyn som ofta är själva grunden för de hem 
som kommunen ska erbjuda genom sina äldreboenden. Det motionen 
efterlyser, som vi betonade under mötet, är inte politisk detaljstyrning, utan 
bättre att ta ansvar för beslut i stort och därigenom bättre möjligheter att ge 
gamla en helgjuten vardagsmiljö. 
 
Per Dahl (M)  Lene Polteg (L) Ole Torffvit (M) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare 

Marina Pull 
 
 

Justeras 

 
Michael Ländin Liselotte Ross 
ordförande  
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Omsorgsnämnden 

 
 
 

Beslutsrutiner vid uppförande av nya äldrebo-
enden. 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden svar på motion från Per Dahl är att rutiner finns för delak-
tighet för omsorgsnämndens ledamöter i beslutsprocessen för nya äldreboen-
den och behöver inte utredas ytterligare. 
 

Bakgrund 
Motion från Per Dahl angående förtroendevaldas delaktighet i beslutsproces-
sen för uppförande av nya äldreboenden. 
När det gäller planering och uppförande av nya äldreboenden har omsorgs-
nämnden fattat ett preliminärt beslut om en boendeplanering fram till och med 
2108. I det beslutet angavs att det skulle ske göras en översyn av samtliga bo-
endes standard och att det samtidigt skulle planeras för en utbyggnad av boen-
deplatser för äldre. Beslut skulle tas för varje enskilt projekt om lokalprogram 
och inriktning. 
 
Beslutsgången i korthet är enligt följande: 
 

- Nämnden beslutar om planering av nytt boende i ett visst område 
- Lokalprogram tas fram för det planerade boendet som innehåller 

nämndens krav på standard, antal lägenheter, övriga utrymmen som 
personalutrymmen, administration, mötesplatser, utemiljö, tillgänglig-
het och vad det specifika boendet inre och yttre miljö ska innehålla. 

- Dialog med samhällsbyggnadskontoret om möjlighet i plan att bygga i 
området eller om det behövs en planändring 

- Eventuell upphandling av entreprenör för byggnation 
- Upphandling gjord och tomt finns för byggnationen. 
- Planering tillsammans med referensgrupper bestående av olika perso-

nalkategorier och arkitekt. Planeringen görs utifrån det lokalprogram 
som är framtaget för huset. Samtliga beskrivna funktioner i lokalpro-
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grammet finnas med när man ritar huset. Hänsyn måste också tas till 
samhällsbyggnadskontorets plan för området. Hur högt får huset vara 
hur stor markyta finns att tillgå med mera. 

- Arkitekt ritar färdigt utifrån det referensgrupperna kommit fram till och 
vad lokalprogrammet anger. 

- Byggprocessen startar. 
 
Omsorgsnämnden är delaktig i övergripande beslut om äldreboendets 
innehåll och vilka krav som ska ställas på det nya boendet. 
Referensgrupper och tjänstemän jobbar med att omsätta lokalpro-
grammet till den plan som finns för området och den tomt som finns 
tillgänglig för byggnationen. 
 
Förtroendevalda i omsorgsnämnden är delaktiga i den övergripande 
beslutsprocessen om hur ett äldreboende ska vara utformat. 
Delaktighet i referensgrupper för förtroendevalda är ett politiskt beslut 
som omsorgsnämnden får besluta om. 

 
 

   
  
 
 
 
 
Mattias Ask Lars Axelsson 
Förvaltningschef Supportchef 
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