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Ks § 185  Dnr: 9020/483.109 
 

Strategi Äldreomsorgen 2020 – 2030 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategi 
för äldreomsorgen 2020-2030.  
 
Protokollsanteckning 
Desiree Ölund (C): Önskar att kompletteringar skickas med 
tidigare i framtiden, samt att framtida underlag innehåller bättre 
diagram och grafer där informationen går att utläsa. 

 
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 har inhämtats från 
pensionärsrådet och folkhälsorådet.  

 
Beslutsunderlag 
- Strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun 2020-2030 
- Medborgardialog 
- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen. 
- Komplettering till KS avseende strategin 
- Protokoll SU 200922 § 114 
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Forts. Ks § 185  
 

- Protokoll AU 201005 § 199 
 

Yrkande 
Ingrid Sundbom (C): Yrkar återremiss med anledning av att 
tidshorisonten ska vara längre än 10 år, gärna 20 år. Vidare  ska 
strategin kompletteras med underlag som visar statistik över hur 
många äldre som kommer finnas i kommunen dem närmaste åren. 
Vidare ska den färdiga strategin gå ut på remiss till berörda 
föreningar och partier. 
 
Patrik Nilsson (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Robert Lindgren (S): Yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Beslutsordning 1 
Ordförande ställer Ingrid Sundboms (C) återremissyrkande mot att 
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska behandlas 
idag. 

 
Omröstning begärs 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för att besluta att ärendet ska behandlas idag 
Nej-röst för att besluta i enlighet med Ingrid Sundboms (C) 
återremissyrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar 
kommunstyrelsen att ärendet ska behandlas idag. 
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Forts. Ks § 185 
 
Ledamot/Tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Patrik Nilsson (S) X   
Lars Tängdén (C)  X  
Kjell-Åke Nilsson (S) X   
Ingrid Sundbom (C)  X  
Mona Andersson (S) X   
Marie Viberg (C)  X  
Gun Ivesund (S) X   
Desiree Ölund (C)  X  
Carl-Johan Pettersson (S) X   
Elisabeth Tängdén (C)  X  
Robert Lindgren (S) X   
Kenneth Isaksson (M)  X  
Per Boström Johansson (S) X   
Summa 7 6  

 
Beslutsordning 2 
Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag till beslut till 
proposition och finner att det vinner bifall. 


