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Dags för äldrebostäder i Fagersanna
Motion till Kommunfullmäktige i Tibro
Från och med år 2026 behövs tio nya platser inom särskilt boende för äldre. Det visar
socialnämndens rapport ”Framtida särskilda boenden i Tibro”.
Vi Moderater tycker att det är dags att satsa mer i Fagersanna/Ransberg och föreslår
därför att ett nytt äldreboende borde byggas där.
Tibro har under flera år satsat på nya villatomter i området och snart kommer vi
också att bygga en ny skola. Vi tror att Fagersanna/Ransberg går en ljus framtid till
mötes när alltfler vill bo naturnära men ändå inte så långt från arbete, handel och
fritidsaktiviteter.
I takt med att fler och fler bosätter sig i området kommer behovet av exempelvis
hemvård och annan vård för äldre att öka. Vi Moderater tycker därför att ett naturligt
steg vore att det nya särskilda boendet för äldre, som enligt prognosen behöver stå
klart 2026, byggs i Fagersanna/Ransberg.
Tio platser blir ett ganska litet och nära boende men kanske behövs det mer för att få
effektivitet i detta. Då kanske vi antingen kan göra som med Bonargården och bygga
lite för stort inledningsvis eller så skulle vi kunna ha annan kommunal service i huset.
Exempelvis skulle vi kunna erbjuda senior- eller trygghetsboende eller ett naturnära
LSS-boende. Hemvården skulle kunna utgå från lokalerna och det skulle kunna
finnas andra kommunala verksamheter där.
Moderaterna i Tibro föreslår kommunfullmäktige:
Att under våren 2021 ha en medborgardialog kring framtidens boende för äldre i
Ransberg/Fagersanna.
Att dialogen ska visa vilka önskemål och behov som finns bland invånarna i området,
i första hand rörande boende för äldre men även övrig kommunal service.
Att ett förslag, antingen att bygga boende eller att inte bygga boende, ska finnas klart
hösten 2021. Om förslaget innebär att nästa äldreboende bör placeras i
Fagersanna/Ransberg så ska förslag till placering och ekonomiska kalkyler tas
fram för investering och framtida drift.
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