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Dnr: SOC – 7020/144.700 
 

§ 7 Strategi Äldreomsorgen 2020-2030 
 
Beslut 
Pensionärsrådet tackar för informationen och skickar med detta 

protokoll och tillhörande skrivelse till Socialkontoret. 
 
Ärendesammanfattning 
Äldreomsorgen i Robertsfors kommun står inför stora utmaningar 

både i nutid och i framtid. Dessa handlar om: 

- Ekonomiskt underskott med fallande resultatutveckling. 

- Ökat antal äldre 80+ och med det ökade behov av omsorg och 

vård. 

- Större pensionsavgångar bland personalen med risk för framtida 

kompetensbrist. 

 

För att möta framtidens krav och förväntningar krävs att sociala 

sektorns resurser används på ett sätt som ger optimal utdelning i 

kvalitet och effektivitet. Denna strategi beskriver hur sektorn ska 

arbeta mot de identifierade behoven. I strategin anges målen för 

äldreomsorgen på kort sikt (2020-2025) och på lång sikt (2026-2030). 

Syftet med strategin är att möjliggöra en långsiktig planering för 

äldreomsorgen i Robertsfors kommun och ska vara vägledande i de 

politiska och verksamhetsmässiga besluten. Det är därför av stor vikt 

att denna strategi tas fram genom en bred politisk överenskommelse i 

samverkan med de berörda verksamheterna. 

 

En arbetsgrupp bestående av Kommunstyrelsens och sociala utskottets 

presidier tillsammans med socialchef och äldre och 

funktionshinderomsorgschef har haft det huvudsakliga ansvaret för att 

ta fram strategin. Till stöd i framtagandet av strategin har 

referensgrupper från de olika verksamheterna och den fackliga 

samverkansorganisationen konsulterats. Tankar och idéer gällande 

äldreomsorgen i Robertsfors ska inhämtas från pensionärsrådet och 

folkhälsorådet. 
 

Beslutsunderlag 

- Strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun 2020-2030 

- Medborgardialog 

- Skrivelse från SPF Nysätra 

 

Protokollsanteckning 
Marta Pettersson (SPF) önskar ta del av ekonomiska beräkningar för 

flytten från Gläntan till Nysätragården. Vidare önskas siffror på hur 

Sociala såg ut för 10 år sedan i jämförelse idag, avseende antalet 

platser i särskilda boenden, antal administratörer, antalet övriga 

vårdinsatser med mera. 
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Forts. § 7 
 

Birgitta Rahm (SPF) önskar att få ta del av sammanställning av hur 

mycket effektiv tid personalen i hemtjänsten har i vården då de reser 

så mycket. 

 

Bernt Lundström (SPF) vill ha kvar 3 avdelningar på Nysätragården, 

att korttids flyttas till Nysätragården men att hemtjänsten blir kvar på 

Gläntan. 

 

Bernt Lundström (SPF): (Sammanfattat) Har ett förslag att i ett av 

husen som håller på att byggas ut till mindre lägenheter avsätts 2 plan 

till trygghetsboenden. En av lägenheterna avsätts till 

gemensamsboenden, och hyran för denna fördelas på resten av 

lägenheterna i boendet. Därutöver kan en begära hemtjänst, men det 

handlar om vanliga lägenheter. (Den totala skrivelsen bifogas till 

protokollet). 

 

Diskussion 
Bernt Lundström (SPF) anser att Hemtjänsten borde få stanna kvar i 

Gläntan istället för att förflyttas till Nysätragården och lokalerna 

måste stå tomma. 

 

Ordförandes svar: Tanken är att förskoleverksamheten ska nyttja 

lokalerna istället. 

 

Bernt Lundström (SPF) Önskar att en konsekvensanalys vad 

åtgärderna kommer innebära för hyresgästarna, personalen, 

arbetsledningen, för administrationen, kostnader för möblering / lokal 

/ bilar m.m. Denna konsekvensanalys bör göras innan flytten sker 

mellan Gläntan och Nysätragården. 

 

Ordförandes svar: Många av dessa frågor har hanterats i fackliga 

förhandlingar innan beslutet av förflyttning togs och 

konsekvensanalys togs då fram. 

 

 

 

  

 


