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§ 130 2021.027 KS

Svar på motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris Jernskiegg
(SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 27 januari
2021, § 5 lämnat en motion om tillfällig äldreomsorgsberedning.
I motionen framförs bland annat att Sverigedemokraterna i Alingsås vill ha bästa tänkbara
äldreomsorg.
Motionärerna föreslår följande:
att Alingsås kommun snarast tillsätter en tillfällig äldreomsorgsberedning
att beredningen får bred politisk medverkan
att denna beredning rapporterar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 62 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 juni 2021 lämnat följande yttrande:

Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 18 maj 2021, § 28 med beslutet att
anta vård- och omsorgsförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse den 19 april 2021 som sitt
eget.
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare under 2021 genomfört en analys av vård- och
omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Analysen har bidragit till att både förvaltning
och nämnd idag har en bättre förståelse för nuläge och framtida ekonomiska utmaningar
som vård- och omsorgsnämnden står inför. Under de kommande åren kommer vård- och
omsorgsnämnden att arbeta med att få budget i balans, där vård- och omsorgsförvaltningen
fått i uppdrag att arbeta med ökad ekonomistyrning och kontinuerligt presentera förslag till
konkreta kostnadsbesparande åtgärder.
Vård- och omsorgsnämnden har under året visat att de arbetar aktivt med ekonomiska
förutsättningar och utmaningar. Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan
anses besvarad.

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-09-06

KS § 130, forts
Arbetsutskottet har den 23 augusti 2021, § 142 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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