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§ 28 2021.077 VON

Remiss - 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 införande av en tillfällig äldreomsorgsberedning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 62, att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Motionärerna föreslår följande:
 Att Alingsås kommun snarast tillsätter en tillfällig äldreomsorgsberedning.
 Att beredningen får bred politisk medverkan.
 Att denna beredning rapporterar till kommunfullmäktige.
Förslaget syftar till att skapa en välfungerande ekonomi och en god planering. Motionärerna
vill även utreda om det är ett felaktigt arbetssätt eller en felaktig budget som orsakat vårdoch omsorgsnämndens ekonomiska underskott.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 26 april 2021 lämnat följande yttrande:
På uppdrag av vård- och omsorgsnämndens ordförande, Eva-Lotta Pamp (M), har vård- och
omsorgsförvaltningen genomfört en analys av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska
förutsättningar. Analysen presenterades i samband med att vård- och omsorgsnämnden
beslutade om årsredovisningen för 2020 den 2 mars 2021, § 9.
Analysen visade på att vård- och omsorgsnämnden tidigare har haft en problembeskrivning
som baserades på en delvis felaktig analys. Detta resulterade i att de handlingsplaner som
tagits fram för att hantera de ekonomiska underskotten inte gett önskad effekt. Både vårdoch omsorgsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen har idag en bättre förståelse för
de ekonomiska utmaningar som vård- och omsorgsnämnden står inför.
Vård- och omsorgsnämnden kommer under perioden 2021–2023 fokusera på att få en
budget i balans, enligt budget för 2021–2023, antagen den 25 januari 2021, § 2. Vård- och
omsorgsnämnden beslutade även att vård- och omsorgsförvaltningen ska arbeta med ökad
ekonomistyrning och under 2021 inkomma med förslag på konkreta kostnadsbesparande
åtgärder.
Då vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att få en budget i balans och har
analyserat vård- och omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar förefaller syftet med den
tillfälliga äldreomsorgsberedningen redan vara uppfyllt.
Arbetsutskottet har den 4 maj 2021, § 27, behandlat ärendet.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens yttrande som sitt eget
och översänder till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Expedieras till
KS.
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