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Motion om utredning kring äldreboende L -svar
Bakgrund
Liberalerna och Moderaterna har 2017-02-01 lämnat in en motion om att
genomföra en utredning om de ekonomiska förutsättningarna för att anlita
en extern aktör för tillhandahålla lokaler och drift av ett nytt äldreboende.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2016-05-18 ett utredningsuppdrag till kommunchefen om att utreda om det finns möjlighet för att en
utomstående finansiär skulle stå för byggnationen av ett äldreboende som
kommunen sedan hyr för verksamheten. Slutsatsen som drogs är att det inte
är lönsamt att låta en privat entreprenör bygga och hyra ut boendet till
kommunen.
Hyresavtal över tre år ska redovisas som finansiell leasing vilket innebär att
skulden, i form av framtida leasingåtaganden, belastar kommunens
balansräkning. Det har således ingen betydelse om det är kommunen som
lånar till investeringen eller låter en privat entreprenör göra detta. Framtida
investeringsutrymme begränsas i båda fallen.
Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 2018-2020
och den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen.
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och budget för
perioden 2018 – 2020 att planera för att bygga ett äldreboende i egen regi.
Då pengar är avsatta i budgeten är bedömningen att frågan har hanterats i
beslutet om budgeten.
Beslutsunderlag
Missiv daterad 2017-12-05
Utredningsuppdrag – byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01
Yrkande
Monika Gideskog (M): Bifall till motionen.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Utredning äldreboende - motion från moderaterna och liberalerna
Bakgrund
Monika Gideskog (M) och Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om
utredning kring äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna och Moderaterna daterad 2017-02-01
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum
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2017-12-05

KS/2017:47

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunfullmäktige

Utredning kring äldreboende - svar på motion
Bakgrund
Liberalerna och Moderaterna har 2017-02-01 lämnat in en motion om att
genomföra en utredning om de ekonomiska förutsättningarna för att
anlita en extern aktör för tillhandahålla lokaler och drift av ett nytt
äldreboende.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2016-05-18 ett utredningsuppdrag till kommunchefen om att utreda om det finns möjlighet för att
en utomstående finansiär skulle stå för byggnationen av ett äldreboende
som kommunen sedan hyr för verksamheten. Slutsatsen som drogs är att
det inte är lönsamt att låta en privat entreprenör bygga och hyra ut
boendet till kommunen.
Hyresavtal över tre år ska redovisas som finansiell leasing vilket innebär
att skulden, i form av framtida leasingåtaganden, belastar kommunens
balansräkning. Det har således ingen betydelse om det är kommunen som
lånar till investeringen eller låter en privat entreprenör göra detta.
Framtida investeringsutrymme begränsas i båda fallen.
Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 20182020 och den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen.
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och budget
för perioden 2018 – 2020 att planera för att bygga ett äldreboende i egen
regi. Då pengar är avsatta i budgeten är bedömningen att frågan har
hanterats i beslutet om budgeten.
Beslutsunderlag
Missiv daterad 2017-12-05
Utredningsuppdrag – byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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