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Gustaf Onilsgård (V), Inger Onilsgård (V) och Kjell Nilsson (V) röstade emot att flytta
kommunens verksamhet från Bostugan i Hunge. Foto: Malin Olsson

Flytten klubbad
Bräcke Bräcke kommunfullmäktige röstade igenom förslaget att flytta det
särskilda äldreboendet från Bostuga i Hunge till egna lokaler.
Vänsterpartiets Kjell Nilsson yrkade på avslag.
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Vid ett extra kommunfullmäktigemöte på måndagen var det då dags för
politikerna i Bräcke att ta beslut om Bostugans framtid. Vid förra
fullmäktige i december återremitterades frågan för att tjänstemännen skulle
ta fram ytterligare beslutsunderlag.
Vid dagens möte yrkade Kjell Nilsson (V), som hela tiden har varit emot
flytten, åter på avslag och vid en votering röstade han, Gustaf Onilsgård (V)
och Inger Onilsgård (V) nej till kommunstyrelsen förslag.
– Jag tror inte att kommunen kommer att göra några besparingar mer än på
pappret, sedan är det också ett tufft beslut för dem som blir tvingade att
flytta från Bostugan, säger Kjell Nilsson.
Men med 33 röster mot tre röstade politikerna genom förslaget att bland
annat flytta kommunens verksamhet från Bostugan för att bedriva särskilt
boende i egna lokaler.
– Det är viktigt att poängtera att Bostugan är ett kooperativ, och det kan
kommunen inte lägga ned utan vi flyttar den kommunala verksamheten,
säger kommunalrådet Sven-Åke Draxten (S).
I det tidigare förslaget var verksamheten tänkt att avvecklas den första
januari, nu är datumet framflyttat till den första september. De boende
kommer att erbjudas plats på något av de större äldreboendena Gimsätra,
Gellinergården och Tallgläntan men kan också välja att bo i till exempel eget
boende och då ha rätt till full hemtjänst.
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