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2016-10-28
Socialnämnden

Dnr Son 2016/352
Dnr Kst 2016/417
Skapa en egen nämnd för våra äldre – en äldrenämnd, motion från
Carina Öhrn (SD) – yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Ärendet i korthet

Motionären (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen uppdraget
att skyndsamt kontakta lämpliga instanser för att kunna skapa en egen nämnd för
våra äldre, en äldrenämnd. Syftet är att freda äldreomsorgen från de ekonomiska
åtaganden som följer av att alla kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande samt
ensamkommande barn.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-28
2. ”Skapa en egen nämnd för våra äldre, en äldrenämnd” – överlämnande av motion
från Carina Öhrn (SD) för beredning
Bakgrund

Carina Öhrn (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Skapa en
egen nämnd för våra äldre, en äldrenämnd”. Motionen har överlämnats till socialnämnden för beredning.
Sverigedemokraterna anser att den nya lagen som trädde ikraft den 1 mars 2016 och
som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande samt ensamkommande barn kommer att påfresta Järfälla kommuns ekonomiska resurser på ett
negativt sätt för en lång tid framåt. Motionären vill att äldreomsorgen ska få
immunitet och fredas från de kommunala ekonomiska åtaganden som är kopplade till
skyldigheten att ta emot asylsökande samt ensamkommande barn.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen uppdraget att skyndsamt kontakta lämpliga instanser, för att kunna skapa en
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egen nämnd för våra äldre, en äldrenämnd samt att kommunfullmäktige beslutar om
att den nya äldrenämnden får immunitet.
Socialnämnden har fått ärendet för beredning.

Analys och överväganden

Kommunstyrelsen tar fram preliminära budgetramar som utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska flerårsplan. Dessa nettoramar har nämnderna sedan att
förhålla sig till i sitt budgetarbete. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
omfördelar ramarna för de olika nämnderna utifrån identifierat behov.
Utifrån budgetperspektiv innebär ett inrättande av en ny nämnd inte att mer pengar
knyts till äldreomsorg. Fördelning av medel för kommande år sker efter behov. Inte
heller kan de nettoramar som ges en ny nämnd innebära att alla medel blir för evigt
knutna till denna nämnd. Principen fördelning utifrån behov för den aktuella
budgetperioden skulle också sättas ur spel om vissa nämnder fick någon slags
”immunitet”.
Sett utifrån dessa perspektiv är det inte rimligt att skapa en egen äldrenämnd i
Järfälla.

Barnkonsekvensanalys

Socialförvaltningens förslag till svar utgår från att en särskild äldrenämnd inte
behövs. I det fall ingen äldrenämnd inrättas påverkas inte barn och ungdomar av
beslutet.

Slutsatser

Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte behövs en egen äldrenämnd i
Järfälla kommun.
Socialförvaltningens förslag till socialnämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige är att motionen avslås.
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