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§ 63 2021.171 VON

Uppdrag - Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården
Ärendebeskrivning
Den 14 juni 2021, § 36, gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt att genomföra en översyn av
förvaltningens placering och behov av korttidsplatser.

Beredning
Det begränsade antalet demensplatser i Alingsås kommun medför att beståndet av boende för äldre
behöver nyttjas så att vård- och omsorgsnämnden får så många demensplatser som möjligt. I synnerhet
gäller det de kommande åren i väntan på nybyggnation av äldreboenden. Att redan nu lägga ned
Ängabogården och Kaptenen är inte möjligt ur den aspekten. Förvaltningen ser därför som enda val att
flytta delar av korttidsverksamheten till Ängabogården.

Brukare med korttidsbeslut i form av växelvård flyttades över till Ängabogården från och med vecka
25. Även brukare med andra behov av korttidsboende har fått sina insatser tillgodosedda där. Det har
fallit väl ut och även personalen är överens om att det fungerar väl. Alla brukare med behov av
rehabilitering har däremot vistats på Kvarnbacken.

De synpunkter som framkommit från personalen delas av förvaltningen varför viss korttidsverksamhet
bör fortsätta att bedrivas på Kvarnbacken. Förvaltningen föreslår därför att:

8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter
sjukhusvistelse
20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser
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Beslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter
sjukhusvistelse
2. 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
3. Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31
korttidsplatser

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att följande tillägg görs i förslag till beslut:
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över och utreda ett effektivt utnyttjande av lokalerna på
Kvarnbacken.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera till nämnd för nytt ställningstagande om
förutsättningarna ändras.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik per månad och dygn för antal nätter på
korttidsboende samt inriktning.

Beslutsgång

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla vård- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut med tilläggsförslag från ordföranden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter
sjukhusvistelse.
2. 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser.
3. Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31
korttidsplatser.
4. Förvaltningen får i uppdrag att se över och utreda ett effektivt utnyttjande av lokalerna på
Kvarnbacken.
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5. Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera till nämnd för nytt ställningstagande om
förutsättningarna ändras.
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik per månad och dygn för antal nätter på
korttidsboende samt inriktning.
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