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Kf §117    Dnr: KS.2016.125      
 
Svar på motion om att återöppna Östergården som korttidsboende  
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 18 oktober 2016, 
om att återöppna Östergården som korttidsboende. Kommunstyrelsens 
allmänna utskott beslutade den 16 november 2016 att remittera motionen till 
socialnämnden för beredning. 
 
I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016 
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, d.v.s. efter att 
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och 
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna 
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra 
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige. 
 
Socialnämnden besvarade motionen i februari 2017 och ansåg då att det inte 
finns behov av ytterligare korttidsplatser. Socialnämnden framförde också att 
man gett socialförvaltningen i uppdrag att komma med förslag på att använda 
Östergården för andra behov inom nämndens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2017 beslutat att återremittera 
motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18 
oktober 2016, till kommunstyrelsen för att undersöka behov och intresse hos 
våra grannkommuner att "hyra" korttidsplatser av vår kommun samt att utifrån 
demografiprognoserna utreda kommande utökat behov av korttidsplatser i 
närtid (3-6 år).  
 
Kommunstyrelsen fattade därefter beslut den 1 december 2017 om att 
återremittera ärendet till socialnämnden. Den 15 maj 2018 har socialnämnden 
fattat beslut om att använda före detta Östergårdens lokaler till korttidsplatser 
för barn och ungdomar inom LSS vilket innebär att motionärens förslag inte 
kan genomföras. 
 
Med hänvisning till socialnämndens beslut har kommunstyrelseförvaltningen 
föreslagit att motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende ska 
avslås. 
 
Kommunstyrelsen har den 12 september 2018 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen om att återöppna Östergården som 
korttidsboende, daterad den 18 oktober 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18 
oktober 2016 
Socialnämnden den 28 februari 2017, § 20 
Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 274 
Kommunfullmäktige 26 oktober 2017, § 115 
Socialnämnden den 19 juni 2018, § 80 
Kommunstyrelsen den 12 september 2018, § 258 
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Kf § 117 (forts.) 
 
 

Fredrik Sveningsson (L) tackar för motionssvaret och konstaterar att 
förutsättningarna med tiden har förändrats och att motionen därför inte längre 
har några möjligheter att genomföras. 

 
Yrkande 
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende, 

daterad den 18 oktober 2016. 
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