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Dnr 10.512‐008

Motion om särskild nämnd för äldrefrågor
Ärendebeskrivning
Mattias Karlsson (M), Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP), Conny
Sundström (KD) och Dan Ankarholm (NS) anför följande i en motion.
En utredning för det framtida äldreboendet, service med mera behandlades i
kommunfullmäktige den 31 maj 2010. Utredningsuppdraget var att presentera
ett förslag till program som skapar behovsanpassade boendeformer för äldre
och som möjliggör en ändamålsenlig äldreomsorg. Även lokalisering för olika
boendeformer där man kan nyttja befintlig kommersiell och offentlig
samhällsservice ingick i utredningen.
Äldres boende kommer i framtiden enligt utredningen att vara fördelat på
ordinärt boende, seniorboende, trygghetsboende eller vård‐ och
omsorgsboende beroende på vilket behov av stöd den enskilde äldre har.
De äldre ökar snabbt i Luleå. Fram till år 2020 blir det 33 % fler ålders‐
pensionärer och 42 % fler över 80 år. Dessa kommer att ställa höga krav både
på samhället, organisationer och företag. Socialnämnden som för närvarande
har ett ansvarsområde med ett vitt spektra från barn och ungdomar med
olika behov och funktionshindrade till äldre behöver avlastas samtidigt som
äldrefrågorna behöver koncentreras.
Luleå kommun behöver därför anpassa sin organisation för att möta de nya
krav och behov som möter oss i framtiden.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade partier
att

en utredning snarast påbörjas avseende en särskild nämnd för
äldrefrågor.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Socialnämndens yttrande
För att säkerställa den äldre befolkningens behov av boende och för att
möjliggöra en trygg och säker äldreomsorg är det socialförvaltningens mening
att samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt. Samverkan med andra
delar av kommunen, landstinget, kyrkan, föreningar, frivilligorganisationer,
anhöriga och närstående är avgörande för att lyckas. Socialförvaltningen
deltar aktivt i kommunens övergripande samhällsplanering som också
innefattar den äldre befolkningen. Luleå kommun har i sin planering ett
varierat utbud av bostäder som också ska tillgodose den äldre människans
behov. Det pågående arbetet med inrättandet av trygghetsboende är ett
välkommet tillskott på bostadsmarknaden.
Den äldre befolkningen har individuella behov precis som andra
åldersgrupper. Socialförvaltningens utgångspunkt gällande rubricerade
motion är att inte kategorisera människor i äldre och yngre.
Luleå kommun arbetar aktivt med övergripande riktningar och program för
att nå visionen för 2050, vars utgångspunkt är att söka samverkan och se
helheter. Riktningarna visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som
samhälle. Dessa kommer att konkretiseras som långsiktiga mål i ett antal
program.
Socialförvaltningen deltar aktivt i detta arbete. Det är olämpligt att i dagsläget
ändra organisationsstrukturen med hänsyn till pågående arbeten med
övergripande riktningar och program inom ramen för vision 2050.
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå motionen om en särskild nämnd för äldrefrågor, för att inte
föregripa pågående arbeten med övergripande riktningar och program
inom ramen för vision 2050

Kommunala Pensionärsrådets yttrande
Pensionärsrådet anser att det finns många fördelar med att ha en särskild
nämnd som hanterar äldreomsorgsfrågor. Det blir fokus och större dignitet på
äldrefrågorna vilket är särskilt viktigt inte minst då andelen äldre ökar. I
Haninge kommun införde man särskild äldrenämnd 1999 och det fungerar
mycket bra.
Kommunala Pensionärsrådet beslutar att
‐

bifalla motionens yrkande om att en utredning snarast påbörjas
avseende en särskild nämnd för äldrefrågor.

Yrkanden
Bertil Bartholdsson (V) och Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till social‐
nämndens förslag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med socialnämndens förslag.
_____
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Yrkanden
Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) yrkar bifall till motionen i
enlighet med kommunala pensionärsrådets yttrande.
Margareta Bladfors‐Eriksson (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till arbets‐
och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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