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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
Gustav Olsson 

Kommunstyrelsen 
2022-05-02 

Svar på motion: Inför krav på att en 
konsekvensanalys utförs för alla beslut som tas i 
nämnder och kommunfullmäktige och som kan 
påverka de äldres situation i kommunen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför krav på att en 
konsekvensanalys utförs för alla beslut som tas i nämnder och 
kommunfullmäktige och som kan påverka de äldres situation i kommunen. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 13 december 2021 
yrkat på att Täby kommun ska använda sig av en konsekvensanalys för alla beslut 
som tas i nämnder och kommunfullmäktige som kan påverka de äldres situation i 
kommunen. Motionären för fram ett flertal områden där de äldres situation bör 
prioriteras och analyseras. 

De äldres situation följs upp kontinuerligt och är en central fråga i kommunens 
arbete. Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess 
som syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera 
förbättringsinsatser i den kommunala verksamheten. Sammanställningar, 
nulägesanalyser och uppföljningar görs regelbundet på olika nivåer i syfte att 
uppmärksamma områden för särskilt fokus och styrning. I detta kontinuerliga 
arbete finns alltid ett fokus på de äldre och deras situation i kommunen. 
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Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 13 december 2021 
yrkat på att Täby kommun ska använda sig av en konsekvensanalys för alla beslut 
som tas i nämnder och kommunfullmäktige som kan påverka de äldres situation i 
kommunen. 

Thore Wiberg (SD) lyfter fram att nästan alla beslut som tas i kommunen 
påverkar äldre. Han menar även att dessa beslut oftast påverkar de äldre negativt. 
Motionären för fram ett flertal områden där de äldres situation bör prioriteras 
och analyseras, bland annat äldreomsorg, trafikplanering, digitalisering och 
sophantering. 

Kommunen ska beakta tillgänglighetsfrågor i allmänhet, inte bara utifrån äldres 
perspektiv. Förslaget att en konsekvensanalys ska göras för alla politiska beslut 
som berör en specifik målgrupp riskerar att minska helhetssynen. Kommunens 
arbete och utredningar ska beakta olika målgruppers intresse och behov.  

De äldres situation följs upp kontinuerligt och är en central fråga för kommunens 
arbete. Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess 
som syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera 
förbättringsinsatser i den kommunala verksamheten.  

Några exempel på undersökningar där kommunen följer upp de äldres situation 
är medborgarundersökningen från SCB och brukarundersökningen för äldre från 
socialstyrelsen. Sammanställningar, nulägesanalyser och uppföljningar görs 
regelbundet på olika nivåer i syfte att uppmärksamma områden för särskilt fokus 
och styrning. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilaga 

- Motion, daterad den 13 december 
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