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Dnr KS.2014.256

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Björn Järbur
Kommunchef
Tel: 0303-330264
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Motivationsboende i Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att bevilja Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ett tilläggsanslag på 4,5 mnkr för en investering i ett motivationsboende för vuxna. Skapandet
av ett motivationsboende är ett sätt på att i framtiden sänka kostnaderna. Den framtagna
kalkylen visar på en årlig besparing på 1 200 tkr.
Platsen för boendet har diskuterats. Sektor KS har nu återigen berett ärendet och kommit
fram till att Bohus och fastigheten Skårdal 67:1 är den bästa lösningen.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa tomten Skårdal 67:1 för byggande av ett
motivationsboende i Ale kommun

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag KF 2013-06-17 § 129 Motivationsboende för vuxna med missbruks/beroendeproblematik 2014-12-10

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorschef ATO
För kännedom
Ekonomichef
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Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att bevilja Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ett tilläggsanslag på 4,5 mnkr för en investering i ett motivationsboende för vuxna. Skapandet
av ett motivationsboende är ett sätt på att i framtiden sänka kostnaderna. Den framtagna
kalkylen visar på en årlig besparing på 1 200 tkr.
Motivationsboendet är tänkt att vända sig till personer med missbruk/beroendeproblematik
från 20 år och uppåt som står utan tak över huvudet och som för tillfället inte har förmågan
att sluta med sitt missbruk/beroende. Antalet personer som har behov att denna sorts
boende ligger stadigt runt 10-12 personer. För att kunna starta ett motivationsboende i
kommunens regi föreligger ett rekryteringsbehov på ytterligare 2,25 årsarbetare där
utökningen sker i den befintliga arbetsgruppen.
Placeringen av motivationboendet i kommunen har diskuterats under en längre tid. En
specifikation av kraven innehåller:
- Kommunägd mark
- Tillgång till vatten/avlopp och el samt
- Goda kollektivtrafik kommunikationer har tagits fram.
Tillgång till kollektivtrafik är viktigt både för de boende och för möjligheten att rekrytera
medarbetare till verksamheten. Minst tio dubbelturer per dygn har tidigare bedömts som en
miniminivå för att ha en tillräcklig kollektivtrafik.
Av tre förslag till lokalisering som arbetades fram 2013 visar det sig nu att Skårdal 67:1 är det
som kvarstår.

Samråd/samverkan
Förvaltningsledningen, Ale kommun
Fastighetschef, sektor samhällsbyggnad

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Den kalkyl som lämnats visar att kostnaden för drift och lokal uppgår till cirka 2 500 tkr/år.
Jämfört med sektorns bedömning av kostnaden för köpta platser för 12 personer, 3 700
tkr/år, innebär det en årlig besparing på 1 200 tkr.

Sektorns bedömning
Ytterligare ett motivationsboende kommer att få stor betydelse för många Alebor som idag
inte får möjlighet till normalisering av sina livsvillkor på hemmaplan. Motivationsboendet
innebär också bättre möjlighet för nämnden att minska sina kostnader jämfört när man tvingas
att köpa externa platser.
Placeringen av motivationsboendet fyller alla de kriterier som krävs för att etablera ett bra
boende på ett effektivt sätt. Tomten placering framgår av bilaga 1.
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