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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ks su § 67   dnr 7020/144.700 

 

Strategi Äldreomsorgen 2020 - 2030  
 
 
Socialutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategin 
för äldreomsorgen 2020-2030. 
 
Socialutskottets beslut  
 
Socialutskottet beslutar 
 
1.Att att det görs ett tillägg i ärendebeskrivningen: Det har 
inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 
lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet. 

2.Att det sker byte av ord i beslutsunderlaget: byte av ord 4.0 
särskilda boenden sjunde stycket byts ska till skapas. 

 
 
Reservation 
Marie Viberg (C) reserverar sig till förmån för Marie Vibergs (C) 
yrkanden, Martin Lundgren (C) 

 
Ärendesammanfattning  
 
Ett förslag till strategin presenterades till kommunfullmäktige som 
vid sitt sammanträde 2020-11-02 beslutade att återremittera ärendet 
för vidare beredning. Förslag till strategin  för äldreomsorgen 2020-
2030 har nu omarbetats efter att ha varit på remiss. 
 
Till stöd i framtagandet av strategin har referensgrupper från de 
olika verksamheterna  och den fackliga samverkansorganisationen 
konsulterats. Synpunkter och förslag gällande äldreomsorgen i 
Robertsfors har inhämtats från pensionärsrådet, folkhälsorådet och  
senare skickats på remissrunda till olika instanser. Det har 
inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 
lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet.  
Dessa synpunkter tas med i det fortsatta  strategiska arbetet.  Syftet 
med strategin är att möjliggöra en långsiktig planering för 
äldreomsorgen i  Robertsfors Kommun. 
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Forts Ks su § 67  dnr 7020/144.700 
 

Beslutsunderlag:  

-Återremiss Kommunfullmäktige 20201102 KF § 118 
-Strategi äldreomsorgen 2020-2030 
 
 
Yrkande 
 
-Marie Viberg (C): Yrkar på tillägg i ärendebeskrivningen: Det har 
inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 
lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet. 

 

-Marie Viberg (C):Yrkar att rubriksättningen ändras till: 1.0 Leva 
livet självständigt på dina villkor. 

 

-Marie Viberg (C):Yrkar att fjärde stycket stryks i 2.0 Inledning 
och syfte med en ny formulering:  

För att som äldre kunna leva i självständighet på sina egna villkor i 
Robertsfors kommun så ska hemtjänsten bygga ut verksamheten. 
Det är utvecklingsområde där vi med bibehållen kvalitet ska kunna 
tillgodose större behov i hemmet. 

Via en genomlysning som gjordes 2019 belystes ett antal 
utvecklingsområden som sociala sektorn har att arbeta med för att 
klara framtidens behov. För att klara framtida 
kompetensförsörjningsbehov kommer det ställas krav på 
personalplaneringen för ett effektivt resursutnyttjande. Att vi ökar 
och implementerar ett ökat användande av välfärdsteknik som kan 
ge en ökad självständighet. Denna strategi ämnar beskriva hur 
sociala sektorn ska arbeta mot de identifierade behoven och möta 
den omställning som sociala sektorn står inför. 
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Forts Ks su § 67  dnr 7020/144.700 
 

-Marie Viberg (C):  yrkar på ny formulering i 3.5.4. Tillgängliga 
lägenheter. 

Kommunstyrelsen ska därför vara en aktiv part i planerandet av 
framtida bostadsbestånd samt verka för att det tillskapas trygga 
boendeformer för äldre. Styrelsen ska lägga särskild vikt vid arbetet 
för trygghetsskapande åtgärder för att motverka ofrivillig ensamhet.  

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på en ny formulering och tillägg 3.5.5. 
Insatser i ordinärt boende ska vara prioriterat område för sociala 
sektorn.  

Medel ska tillföras för att förbättra hemtjänst verksamheten och 
hemsjukvården som idag inte finns i tillräcklig utsträckning i 
kommunen. Detta betyder dock inte att behovet av särskilda 
boendeplatser kommer att minska med anledningen  av den 
demografiska utvecklingen. Tillägg nedan. 

Det är av stor vikt att vi stärker individens frihet att längre kunna 
bo kvar i det egna hemmet. För att möjliggöra detta ska 
verksamheterna ta i beaktande och säkerställa att tjänster som 
möjliggör för individen att bo kvar i det egna hemmet upprättas. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på byte av ord 4.0 särskilda boenden 
sjunde stycket byts ska till skapas. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på omformulering 4.1 
Begreppsförklaringar sista meningen i tredje stycket ändras till: 
Denna boendeform saknas idag och bör snarast planeras att byggas 
i tillräcklig grad i hela Robertsfors kommun. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar att text stryks 4.3 Korttidsboende tredje 
stycket stryks helt. 
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Beslutsordning 
 
Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet vinner bifall. 

Ordförande ställer Socialchefens förslag till beslut till proposition 
och finner att Socialchefens förslag till beslut vinner bifall.  

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet vinner bifall. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 
proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


