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 Dnr 2020-000267 08 

KF § 69 Svar på motion om särskilt boende för 
äldre i Fagersanna/Ransberg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad i den del som avser att ett förslag, att antingen bygga boende 
eller att inte bygga boende, ska finnas klart hösten 2021. Lokalutredningen avseende 
Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor, som även ska utreda förutsättningarna för 
att placera ett nytt äldreboende i Fagersanna-/Ransbergsområdet, ska vara klar senast 
2021-10-08, 

att avslå motionen i de delar som avser medborgardialog kring framtidens boende för 
äldre i Fagersanna/Ransberg. Metoden för att utreda förutsättningarna för att placera ett 
nytt äldreboende i Fagersanna/Ransberg får bestämmas av projektet för lokalutredningen 
avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor.  

Ärendet 

En motion om särskilt boende för äldre i Fagersanna/Ransberg har inkommit från Mikael 
Faleke (M). Motionären skriver att det från och med år 2026 behövs tio nya platser inom 
särskilt boende för äldre i Tibro, vilket socialnämndens rapport ”Framtida särskilda 
boenden i Tibro” visar. Motionären skriver vidare att Tibro under flera år har satsat på nya 
villatomter i Fagersanna/Ransberg och att kommunen även snart kommer att bygga en ny 
skola där. Motionären tycker därför att det vore ett naturligt steg att det nya särskilda 
boendet för äldre byggs i Fagersanna/Ransberg och föreslår följande: 

- 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 § 215 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarar att kommunstyrelsens arbetsutskott 
har fastställt ett lokalutredningsuppdrag avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och 
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förskolor. Vad gäller äldreboenden ska en förstudie göras, och med förstudien som grund 
ska tre delutredningar göras: 

- Kostnadsbedömning av nödvändiga åtgärder för att verksamheten på Allégården, 
Brittgården och Bäckliden ska uppfylla de brandsäkerhetskrav som ställs. 

- Uppskattad kostnad för nybyggnation av äldreboende. Kostnadsnivåer baserat på 
antal platser och typ av platser kommer att redovisas, likaså förslag på ungefärlig 
geografisk placering.  

- Redovisa möjliga kombinationer av boendelösningar för att erhålla önskat 
platsantal år 2031. 

 
Utredningen ska vara färdig senast 2021-10-08, men delpresentationer kan bli aktuella 
under året. Först när utredningen är klar kommer kommunfullmäktige ta ställning till om ett 
nytt äldreboende ska byggas eller inte. Socialnämnden föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen, eftersom det i dagsläget inte är bestämt om en nybyggnation 
av särskilt boende för äldre kommer att bli aktuellt eller inte.   

Efter socialnämndens behandling av motionen har kommunstyrelsen fastställt en 
projektbeställning för lokalutredningen avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och 
förskolor. Efter förslag från motionären beslutade kommunstyrelsen att lägga till en ny 
punkt under rubriken ”Nytt äldreboende” enligt följande; "Utreda förutsättningarna för att 
placera ett nytt äldreboende i Fagersanna-/Ransbergsområdet". Eftersom den nya 
punkten i lokalutredningen stämmer med motionärens tredje förslag i motionen anser 
kommunledningskontoret att den delen av motionen ska anses besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M), med instämmande av Per-Olof Andersson (M), föreslår att första 
beslutssatsen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mikael Falekes (M) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-03 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 19 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-20 
Motion om särskilt boende för äldre i Fagersanna/Ransberg, 2020-10-01  



 Sida 3 (3)

 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-04-26 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 

 


