
l . SALA 
KOMMUN 

§ 214 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

28(36) 

2014-11-11 t:' 2014 

Dnr 2014/813 

Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

INLEDNING 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med rubrice
rad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för boende för 
äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete med aktörer 
såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning 
till missbruk utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/212/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/212/2, yttrande från ekonomikontoret/upphandlaren 
Bilaga KS 2014/212/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 220 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag: 
kommunfullmäktige 
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DIARIENR: 2014/813 

Svar på motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 
Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) inkom den 17 juni 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att en inventering görs av behovet för 
boende för äldre med missbruk i Sala kommun, samt att möjligheten till samarbete 
med aktörer såsom landstinget, andra kommuner i länet och hjälporganisationer 
med anknytning till missbruk utreds. 

Motionärerna skrivet att när äldre missbrukande personer bor i särskilda boenden 
kan det leda till problem. De kan uppfattas som störande och det sprider otrygghet 
för kringboende. Även personal kan ha svårt att veta hur problematiken ska tacklas 
samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar människor psykiskt och fYsiskt. 

I Göteborg och Malmö finns boende för äldre missbrukare med utbildad personal 
med möjlighet till matservering och annan service. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns äldre personer med långt framskridet och etablerat missbruk inom vård
och omsorgsförvaltningens boenden. Dessa kan skapa oro och otrygghet bland sina 
grannar genom sitt beteende i samband med sitt missbruk Problemet är dock inte 
av den omfattningen att det motiverar att ha särskilda boendeenheter för dessa 
personer. 

Vård och omsorg behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina 
samlade resurser och kompetens för denna målgrupp kan samordna sitt arbete och 
stötta den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som 
finns inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den 
enskilde stöd och kompetensutveckling. Det behövs en inventering av vilka 
möjligheter man har att arbeta med dessa personer. Att man tittar på hur man kan 
stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser som krävs för att kunna 
göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur samverkan kan ske mellan 
äldreomsorgen som ansvarar för boendena, socialtjänsten som oftast arbetar med 
missbruket och frivilliga hjälporganisationer med anknytning till missbruk och 
beroendeproblematik 

SALAKOMMUN 
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Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 022.4-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Lilaga KS 2014/212/2 SALA KOMMUN 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Kommunstyrelsens törva1WIJ9 

Ink. 2014 -09- 1 8 

Dnr 2014/889 

VON§ 107 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens yttrande. Bilaga VON 2014/70/1-2 

Verksamhetschef M au ro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
;m anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 
;m överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

BI!SLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande som nämndens yttrande och 

;m överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 



PVISALA tCiJ KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

YlTRANDE 

Svar på motion angående boende för äldre med missbruk i Sala 
Kommun 

Kristdemokraterna i Sala yrkar i en motion angående boende för äldre med 
missbruksproblem att en inventering görs av behov för ett boende för mälgruppen 
Äldre personer med missbruksproblematik samt att förvaltningen ska utreda 
möjligheterna till samarbete med andra berörda aktörer i länet som t. ex. landsting, 
frivilligorganisationer och andra kommuner. 

Kristdemokraterna framför i sin motion att när äldre missbrukande personer bor i 
särskilt boende kan det leda till problem. Man menar att personerna kan uppfattas 
som störande och sprida otrygghet för kringboende. Man menar också att personal 
kan ha svårt att veta hur man förhäller sig till den typen av problematik 

Förvaltningens svar 

Flera enheter inom förvaltningen har i sitt arbete redan stött på problematiken. Man 
kan se att äldre personer med längt framskridet och etablerat missbruk redan finns 
inom förvaltningens värd och omsorgsboenden. Det är dock inte i den omfattningen 
sä att det motiverar till att ha särskilda boendeenheter som enbart riktad till 
personer med alkoholproblem. Däremot så finns det enskilda personer som kan 
skapa oro och otrygghet bland sina grannar på boenden, genom sitt beteende i 
samband med sitt missbruk 

Förvaltningen behöver utarbeta en strategi för hur förvaltningen med sina samlade 
resurser och kompetens för denna mälgrupp kan samordna sitt arbete och stötta 
den enskilde på bästa sätt där den bor. Det är viktigt att den kompetens som finns 
inom förvaltningen används för att ge personalen som arbetar med den enskilde 
stöd och kompentensutveckling. Det är också viktigt att handleda och stötta 
personalen i deras arbete. Det finns idag en diskussion inom förvaltningens enheter 
om hur man ska kunna lösa frågan, Förvaltningen bedömer att det definitivt behövs 
någon forma av inventering av vilka möjligheter man har att arbeta med dessa 
personer. Hur kan man stötta personalen att hantera personerna och vilka resurser 
krävs för att kunna göra detta. En fråga som även behöver klargöras är hur 
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YTTRANDE 
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Direkt: 0224-74 90 07 



Vård· och omsorgsförvaltningen 

samverkan ska ske mellan äldreomsorgen som ansvarar för boendena och 
socialtjänsten som oftast arbetar med missbruket. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Äldreomsorg 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

IFA 
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Bilaga ~s 2014/212/3 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 l 7 / 
Diarlenr J 
2014 2313 

Till kommunfullmäktige i Sala: 

Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

När äldre missbrukande personer bor i särskilt boende kan det leda till problem. De kan 
uppfattas som störande och det sprider otrygghet för kringboende. Ä ven personal kan ha svårt 
att veta hur problematiken ska tacklas samt sakna kunskap om hur missbruket förändrar 
människor psykiskt och fysiskt. 
I Göteborg och Malmö finns boenden för äldre missbrukare med utbildad personal samt 
möjlighet till matservering och annan service. 

Det som är positivt är att man kan se att missbruket avtar när det finns förutsättningar för 
lägenhet och mat. 

Se bifogade länkar. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att en inventering görs av behov för ovanstående verksamhet i Sala kommun. 

Att utreda möjligheten till samkörning med andra berörda aktörer såsom landsting, andra 
kommuner i länet och hjälporganisationer med anknytning till missbruk. 

Sala 2014-06-18 

Kristdemokraterna i Sala 

v+~~ 
Eva AxelssÖn 
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