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Bevara Ekhagens Gästhem – fatta nytt beslut med både hjärta och hjärna! 
 
Ekhagens Gästhem, kommunens plats för palliativ vård i livets slutskede, har under 20 års tid 
utgjort en fantastisk resurs för de av våra invånare som önskar en familjär vård och där 
anhöriga har möjlighet att delta. 
 
Av kommunens totala budget om 8.000 miljoner kronor har den styrande Koalitionen fattat 
beslut om att spara 2,2 miljoner genom att skära ner och på sikt avveckla Ekhagens 
Gästhem, något som Kristdemokraterna och Moderaterna, motsatte sig när 
nedskärningsbeslutet fattades i november 2020. Om Vänsterpartiet hade värnat Ekhagens 
Gästhem också så hade förslaget till nedläggning inte gått igenom! 
 
Beslutet om nedläggningen har skapat ramaskri bland ett stort antal medborgare, som vill 
bevara den resurs som gästhemmet utgör för de allra svagaste i livets slutskede. 
 
Det skall i ärlighetens namn medges att det finns alternativa platser att få tillbringa sina sista 
dagar på. Dels vill en del få stanna hemma och få hjälp av hemsjukvården, många får av olika 
skäl uppleva sina sista dagar i den kliniska specialiserade sjukvården. Dock utgör just en 
anläggning som Ekhagens Gästhem en plats där det finns en mer familjär atmosfär, där 
anhöriga har lätt att kunna närvara och bidra till en god och trygg miljö, i samarbete med 
den kompetenta personalen som har lång erfarenhet i sitt arbete. 
 
Sannolikt är det också så att kostnaden för att driva Ekhagens Gästhem är lägre än 
motsvarande kostnad inom slutenvården med all sin högspecialiserade teknik och 
kompetens. 
 
Vi är många som vid anhörigas vård i livets slutskede valt Ekhagens Gästhem för att få vård 
under de sista dagarna, där miljö och personal varit en stor tillgång i en tung situation. Detta 
är en institution som vi som kommun och samhälle måste vara rädda om och vara beredda 
att satsa på för fortsatt verksamhet. 
 
Därför räknar jag med att den styrande koalitionen i Jönköping skall lägga prestigen åt sidan 
och förena sig med oppositionen och se till att kombinera både hjärta och hjärna för en 
positiv fortsatt utveckling av Ekhagens Gästhem. Något som alltså kräver ett omtag och nytt 
beslut för att ompröva det tidigare nedläggningsbeslutet. Att ångra ett dåligt beslut är 
verkligen bättre än att envist hålla fast vid ett tidigare felaktigt och dåligt beslut. 
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