
 
 
 
 
 
 

Jönköping 21-05-28 
 

INSÄNDARE 

Vänstern missade att rädda Ekhagens Gästhem! 
 
Vid kommunfullmäktiges senaste budgetmöte i november 2020, behandlades kommunens 
budget för 2021 - 2022 som omfattar alla kommunens verksamheter med en årlig kostnad 
om ca 8.000 miljoner kronor. 
 
En av stridsfrågorna handlade om Ekhagens Gästhem, som sedan 20 år tillbaka är en plats 
där människor i livets slutskede, palliativ vård, kan få en kvalificerad vård i varm och familjär 
miljö. Med en besparing om 2,2 miljoner var koalitionens förslag att successivt avveckla 
verksamheten då man menar att Regionens sjukhus skall fylla funktionen med palliativ vård.  
 
Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna yrkade för att låta Ekhagens Gästhem 
vara kvar och därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda våra invånare den typ av vård som 
på ett unikt sätt utvecklats för människor i livets slutskede. Människor som under 20 års tid 
fått en nära och familjär miljö för vård under livets sista dagar och det med ett kvalificerat 
team av vårdpersonal.  
 
KD och M ville slå vakt om en fortsatt god verksamhet på Ekhagens Gästhem och därigenom 
erbjuda de av våra invånare som föredrar en palliativ enhet som alternativ till sjukhus.  För 
många upplevs de stora sjukhusen som mer kliniska och som därför saknar den familjära och 
varma karaktär som Ekhagens Gästhem gör. 
 
Vi tillhör den stora grupp i kommunen som verkligen beklagar att Vänstern inte ställde upp 
på oppositionens förslag att bevara den fina och uppskattade verksamhet som Ekhagens 
Gästhem med sin kompetenta personal idag utgör. 
 
Därför hoppas vi fortsatt att både V och Koalitionen ska komma på bättre tankar och kunna 
ompröva beslutet så att vi kan erbjuda våra invånare en sådan miljö och vård för våra 
svagaste, där närstående och anhöriga har den unika möjligheten att vara närvarande, som 
Ekhagens Gästhem erbjuder. 
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