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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 5  Dnr 2021VFN418 

Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Välfärdsnämnden avslår motionen. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om att upprätta en 
äldreomsorgsplan för Härryda kommun. Motionärerna föreslår att äldreomsorgsplanen ska 
fungera som ett styrdokument som tar sin grund i politiska mål och visioner. 
Äldreomsorgsplanens syfte är att skapa ett underlag för att styra, planera, organisera och 
utveckla äldreomsorgen.  
  
Verksamhetsområdet vård och omsorg styrs av lagar och förordningar. Förutom tvingande 
styrmedel finns inom Härryda kommuns styrdokument i form av strategisk plan, budget, 
verksamhetsplan, sektorsplan och enhetsplaner.  
  
Vård och omsorg har beviljats riktade statsbidrag som bland annat ska höja kompetensnivån 
bland medarbetare och säkerställa en god och nära vård av äldre personer. Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd anger vad verksamheten ska uppnå i form av ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Ett av välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 är att 
kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka. Arbete pågår med att ta fram ett dokument som ska 
beskriva vad som är kvalitet i äldreomsorg. 
  
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av en äldreomsorgsplan. Befintliga 
styrdokument har tagits fram i enlighet med riksdagens och regeringens nationella direktiv 
och fungerar som underlag för att styra, planera, organisera och utveckla verksamhetsområdet 
vård och omsorg.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2021 
 Motion från socialdemokraterna om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Sven Karlsson (M) föreslår att välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen samt att välfärdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Sven Karlssons förslag mot Siw Hallberts 
förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Sven Karlssons och Siw Hallberts förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 1.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-01-12  

 

Voteringslista: § 5 
Ärende: Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun,  2021VFN418 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Resultat 7 6 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Lina Fahlgren 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-10-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN418 730 

 

 

 

Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Välfärdsnämnden avslår motionen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till 
välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert 
(S) om att upprätta en äldreomsorgsplan för Härryda kommun.  
Motionärerna föreslår att äldreomsorgsplanen ska fungera som ett 
styrdokument som tar sin grund i politiska mål och visioner. 
Äldreomsorgsplanens syfte är att skapa ett underlag för att styra, planera, 
organisera och utveckla äldreomsorgen.  
 
Verksamhetsområdet vård och omsorg styrs av lagar och förordningar. 
Förutom tvingande styrmedel finns inom Härryda kommuns styrdokument i 
form av strategisk plan, budget, verksamhetsplan, sektorsplan och 
enhetsplaner.  
 
Vård och omsorg har beviljats riktade statsbidrag som bland annat ska höja 
kompetensnivån bland medarbetare och säkerställa en god och nära vård av 
äldre personer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anger vad 
verksamheten ska uppnå i form av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Ett av välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 är att 
kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka. Arbete pågår med att ta fram ett 
dokument som ska beskriva vad som är kvalitet i äldreomsorg. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av en äldreomsorgsplan. 
Befintliga styrdokument har tagits fram i enlighet med riksdagens och 
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regeringens nationella direktiv och fungerar som underlag för att styra, 
planera, organisera och utveckla verksamhetsområdet vård och omsorg.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 27 oktober 2021 
• Motion från Socialdemokraterna om en äldreomsorgsplan för 

Härryda kommun, inkommen till kommunstyrelsen den 21 juni 
2021.  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till 
välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert 
(S) om att upprätta en äldreomsorgsplan för Härryda kommun.  
Motionärerna föreslår att äldreomsorgsplanen ska fungera som ett 
styrdokument som tar sin grund i politiska mål och visioner. Dokumentet 
ska vara vägledande i övergripande beslut samt i det dagliga arbetet. Syftet 
med en äldreomsorgsplan är att skapa ett underlag för att styra, planera, 
organisera och utveckla äldreomsorgen.  
 
Befintliga styrdokument 
Lagar och förordningar 
Verksamhetsområdet vård och omsorg styrs bland annat av följande lagar: 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Utredningen Framtidens socialtjänst föreslår att en ny socialtjänstlag ska 
träda i kraft den 1 januari 2023 och därmed ersätta den nuvarande 
socialtjänstlagen. Arbete pågår med att se över vad den nya lagen kommer 
att innebära för verksamhetsområdet och vilka anpassningar som kommer 
att bli aktuella. 

Budget och verksamhetsplan mm 
Förutom tvingande styrmedel så som lagar och förordningar, styrs vård och 
omsorg i Härryda kommun av strategisk plan, budget, verksamhetsplan, 
sektorsplan och enhetsplaner.  

Statsbidrag 
Vård och omsorg har beviljats riktade statsbidrag som bland annat ska  

• säkerställa en god och nära vård av äldre personer  
• stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
• motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom 
• minska andelen timanställningar 
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Kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) anger vad 
verksamheten ska uppnå i form av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Det handlar bland annat om att identifiera risker, genomföra 
egenkontroller och utveckla verksamheten med hjälp av processer. 

Rutiner och riktlinjer 
Inom vård och omsorg finns även skriftliga rutiner, riktlinjer och 
kvalitetsspecifikationer som används i det dagliga arbetet. 

Kommande kvalitetsdokument 
Ett av välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 är att kvaliteten 
inom äldreomsorgen ska öka. Under 2021 arbetas ett dokument fram som 
tydligt ska beskriva vad som är kvalitet i äldreomsorg. Kvalitetsdokumentet 
ska bland annat fungera som underlag vid upphandling, framtagande av 
riktlinjer för myndighetsutövning och digital utveckling. 

Tidigare beslut 
Pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Härryda kommun inkom med 
skrivelse till kommunstyrelsen den 10 januari 2019 angående utredning om 
en specifik äldreomsorgsplan. Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 
2019 § 282 att inte arbeta fram en äldreomsorgsplan. 
 
Synpunkter från Pensionärsrådet 
Förslaget på tjänsteskrivelse föredrogs på pensionärsrådet den 8 december 
2021. 

Rådet framhöll, att med hänvisning till den styrning som finns för vård och 
omsorg idag, att vore det pedagogiskt fördelaktigt att samla denna i en 
äldreomsorgsplan. Hur ska man som medborgare annars kunna ta del av allt 
det som planeras och genomförs? Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
har en plan för hur den bästa skolan i Sverige ska skapas, även sektorn för 
socialtjänst skulle kunna ha en plan för hur Härryda kommun kan erbjuda 
den bästa äldreomsorgen, var en annan synpunkt som framfördes. 

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av en äldreomsorgsplan. 
Befintliga styrdokument har tagits fram i enlighet med riksdagens och 
regeringens nationella direktiv. Styrdokumenten fungerar som underlag för 
att styra, planera, organisera och utveckla verksamhetsområdet vård och 
omsorg. Därtill pågår ett arbete med att fram ett dokument som ska beskriva 
vad som är kvalitet inom äldreomsorgen och hur uppföljning ska ske. 
Förvaltningens bedömning är att en äldreomsorgsplan skulle försvåra 
styrningen och göra den svårmanövrerad. Verksamheten arbetar hela tiden i 
enlighet med de politiska målen. 
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Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 
Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 
ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 
beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 
att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.  
 
 
 
 
Lena Lager Anna Hildesson 
Sektorschef Verksamhetschef  
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -06- 2 1 
Diarieplanbeteckn 

erna 
FRAMTIDSPARTIET 

MOTION OM EN ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR HÄRRYDA KOMMUN 

Härryda kommun har som mälsättning att bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i för 
äldre. Dä bör det snarast upprättas en äldreomsorgsplan i Härryda kommun. 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger de yttre ramarna för 
biständsbesluten. Dà ska det finnas ett styrdokument som tar sin grund i politiska mäl och 
visioner. Ett sádant dokument ska vara vägledande i övergripande beslut men ocksà i det 
dagliga arbetet. 
Fr mänga äldre är äldreomsorgen en viktig del i vardagslivet för att fä sina behov 
tillgodosedda, känna trygghet och självbestämmande, samt kunna leva ett gott och värdigt 
liv. 

Syftet med en äldreomsorgsplan är att skapa ett underlag för att styra, planera, organisera 
och utveckla äldreomsorgen. Planen skai! finnas med som en del i den övergripande 
utvecklingen av äldreomsorgen i kommunen. För att fa planen väl förankrad i 
Välfärdsnämnden bör nämnden utse en grupp, som far i uppdrag att arbetar fram en 
äldreomsorgsplan. 

SOCIALDEMOKRATERNA FÖRESLÂR: 

Att ge Välfärdsnämnden i uppdrag att upprätta en äldreomsorgsplan. 

I'\ ra"~-, } ·\ 
Oskar Sköld Siw Hallbert 

Socialdemokraterna i Härryda 
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