
 

 

Motion ställd till fullmäktige i Gnesta kommun 

 

Låt Gnestas äldre själva få bestämma 

Varje människa har rätt att själv bestämma över sitt eget liv och denna rätt ska även gälla de äldre. 

Vi anser därför att är man över 85 år eller äldre så ska den egna viljan avgöra om det är dags för att få 

en plats på särskilt boende.  

Vi fick svävande svar på vår fråga till vuxen-och omsorgsnämndens ordförande angående hur 

kriterierna för att få en plats på särskilt boende ser ut i Gnesta kommun, speciellt då för äldre 

personer med svår ångest och oro. Men vi har förstått av samtal med äldre Gnestabor att 

kommunens (biståndshandläggarnas) helhetsbild går före den sökandes egna vilja. 

Känner man otrygghet och är nedstämd, kanske har ont och ängslas över att något kan hända som till 

exempel att man faller omkull eller blir liggande på toaletten eftersom man är ensam, ja då är det 

inte så lätt att kaxa till sig och kräva en plats på särskilt boende inför överheten alltså kommunen.  

Många äldre har dessutom den gamla, för oss hederliga, synen på tillvaron – nämligen att inte klaga. 

De allra flesta äldre är pigga och helt nöjda och trygga med att bo kvar hemma med eller utan den 

omsorg som hemtjänsten erbjuder, men är man över 85 år eller äldre ska man ges rätten att själv 

bestämma hur man vill ha det. Vill man ha plats på ett särskilt boende ska man få det. Nu bygger vi 

ett nytt äldreboende i kommunen som kommer vara inflyttningsklart till hösten 2019 och i och med 

det kommer platser frigöras på Frustunagården. 

 

Därför kräver vi Liberaler  

-att den som är 85 år eller äldre och som önskar en plats på särskilt boende 

alltid ska erbjudas detta.  

 

Stjärnhov 2018-04-13 

Sarah Kinberg och Kerstin Grenthe 

 

  


