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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 

Gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 

som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 

Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 

demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 

specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 

omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 

som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 

ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 

boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 

skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 



 
 

 

och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 

gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 

för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 

bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 

Ärendet i sin helhet 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 

yttranden redovisas i bilagor.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 

demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 

omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 

sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 

som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 

som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 

Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 

demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 

specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 

omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 

som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 

ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 

boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 

skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 

och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 

gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 

för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 

bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 

 

 



 
 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse  

3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 

4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  

5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30 
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