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Svar på motion: Nu är det dags att inrätta en 
äldrenämnd! 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Nu är det dags att inrätta en 
äldrenämnd! inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Kerstin Espman (MP) konstaterar i en motion till kommunfullmäktige den 5 
oktober 2020 att covid-19-pandemin har tydliggjort bristerna inom äldre-
omsorgen och att ett stort arbete väntar kommunen i att trygga äldres hälsa och 
säkerhet. Motionären föreslår därför att Täby kommun inrättar en äldrenämnd. 

I Täby kommer frågan som rör nämndernas organisation att behandlas efter valet 
2022 i de partiöverläggningar som då kommer att äga rum. 

Det finns flera argument för och emot olika nämndarrangemang. Fler nämnder 
kan ge kommunens förtroendevalda större möjlighet att fokusera på och utveckla 
kompetens i sakfrågor. Färre nämnder kan innebära en större helhetssyn och ett 
minskat utrymme för sektorsintressen att styra. En särskild äldrenämnd skulle 
även innebära ökade kostnader, främst i form av ökad personal inom utredning 
och administration. 

Ärendet 

Kerstin Espman (MP) konstaterar i en motion till kommunfullmäktige den 5 
oktober 2020 att covid-19-pandemin har tydliggjort bristerna inom 
äldreomsorgen och att ett stort arbete väntar kommunen i att trygga äldres hälsa 
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och säkerhet. Motionären menar att en rad olika frågor bör ses över, så som t.ex. 
personalbemanning, anställningsvillkor, kompetensutveckling, skyddsutrustning, 
medicinsk utrustning och medicinsk kompetens. Motionären menar även att det 
ökande antalet personer i åldern 80+ de närmaste åren innebär flera utmaningar. 
Motionären föreslår därför att Täby kommun inrättar en äldrenämnd. 

Nämndernas organisation 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige tillsätta de nämnder som 
utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter (3 kap. 4 §) samt 
bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (6 kap. 
2 §). I huvudsak har kommunerna getts en betydande frihet att själva besluta om 
sin nämndorganisation. Syftet med detta är att varje kommun ska kunna anpassa 
sin organisation efter lokala behov och förutsättningar.  

För närvarande finns tio politiska nämnder i Täby kommun. Frågor kring äldre 
behandlas i socialnämnden tillsammans med andra frågor som utgår från bland 
annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.  

I Täby kommer frågan som rör nämndernas organisation att behandlas efter valet 
2022 i de partiöverläggningar som då kommer att äga rum. 

Skäl för och emot olika nämndarrangemang 
Det finns flera argument för och emot olika nämndarrangemang. Fler nämnder 
kan ge kommunens förtroendevalda större möjlighet att fokusera på och utveckla 
kompetens i sakfrågor. Det kan även skapa större förutsättningar för detalj-
styrning och kan leda till fler förtroendevalda, något som kan vara positivt ur 
demokratisk synvinkel. 

Färre nämnder kan innebära en större helhetssyn och ett minskat utrymme för 
sektorsintressen att styra. De kan även leda till färre förtroendeuppdrag och en 
större roll för verksamheten. Färre nämnder kan också vara mer effektivt ur 
ekonomisk synvinkel. 

Ekonomiska överväganden 

En särskild äldrenämnd skulle även innebära ekonomiska konsekvenser. En 
utredning genomfördes år 2018 i Järfälla kommun angående inrättande av en 
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särskild äldrenämnd1. Enligt denna utredning riskerade inrättandet av en 
äldrenämnd att öka kommunens kostnader med 3 mnkr årligen. Kostnaderna 
bestod framför allt av ökad personal inom utredning och administration.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann  
Chef verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

- Motion ”Nu är det dags att inrätta en äldrenämnd!”, daterad den 5 
oktober 2020 

 

 

 
1 Utredning om förutsättningarna för att tillskapa en äldrenämnd i Järfälla kommun, 2018 (Dnr Kst 
2018/223). 
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