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5. Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom 
socialnämnden (SN 2019.101)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande jämte utredning om inrättande av ett äldreutskott och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt Alliansgruppledarnas förslag till ny nämndorganisation (Bilaga 2) 
fått ett uppdrag att utreda om ett särskilt äldreutskott bör inrättas på sikt inom socialnämnden 
med hänsyn till det växande antalet äldre i kommunen.
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§ 106
Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden (SN 
2019.101)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden antar föreslaget yttrande jämte 
utredning om inrättande av ett äldreutskott och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har enligt Alliansgruppledarnas förslag till ny nämndorganisation (Bilaga 2) 
fått ett uppdrag att utreda om ett särskilt äldreutskott bör inrättas på sikt inom socialnämnden 
med hänsyn till det växande antalet äldre i kommunen.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse avseende yttrande om inrättande av äldreutskott
 Förslag till ny nämndorganisation
 Yttrande om inrättande av ett äldreutskott
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Tjänsteskrivelse

Yttrande om inrättande av ett 
äldreutskott inom socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande jämte utredning om inrättande av ett 
äldreutskott och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har enligt Alliansgruppledarnas förslag till ny nämndorganisation 
(Bilaga 2) fått ett uppdrag att utreda om ett särskilt äldreutskott bör inrättas på sikt 
inom socialnämnden med hänsyn till det växande antalet äldre i kommunen.

Bakgrund
Socialnämnden har tagit ställning till förslag om inrättande av äldreutskott inom 
nämnden enligt uppdraget. Socialnämnden har utrett förutsättningar för inrättande 
av äldreutskott vilket redogörs i ett särskilt yttrande, Bilaga 3. Sammanfattningsvis, 
utifrån Vallentuna kommuns lokala förutsättningar och socialnämndens nuvarande 
organisation, bedöms det inte motiverat att bryta ut äldrefrågorna till ett särskilt 
utskott och därmed frångå principen om en sammanhållen socialtjänst där alla 
samhällsgrupper behandlas lika utifrån ett enhetligt perspektiv.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Förslag till ny nämndorganisation
3. Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden

Sofia Stridh Julia Amelin
Stabschef  Förvaltningsjurist

Expedieras till:
Akten
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Förslag till ny nämndorganisation
Alliansgruppledarnas förslag till nämndorganisation från 2019-01-01 efter samråd 
med Socialdemokraternas och Miljöpartiets gruppledare. Samtliga är representerade i 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, KS, (tillträder 2018-11-01)
Kommunstyrelsen ansvarar förutom kontrollen av andra nämnders verksamhet och 
kommunens ekonomi också direkt för flera viktiga områden som fysisk planering, 
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. En funktion som andre vice 
ordförande inrättas och innehavaren är tillika oppositionsråd.

För att stärka den politiska styrningen och uppsikten över KS ansvarsområden 
föreslår vi följande ändringar i kommunstyrelsens utskott:

- Inrättande av ett Plan- och miljöutskott, med fokus på fysisk planering 
och strategiska miljöfrågor

- Inrättande av ett Näringslivs- och Arbetsmarknadsutskott, som också 
har ansvar för integration av nyanlända med fokus på egen försörjning

Förslaget innebär att nuvarande Näringslivs- och planutskott utgår.

Kommunfullmäktiges presidium adjungeras till kommunstyrelsens 
sammanträden.

Arbetsmarknadsavdelningen bibehålls med nuvarande uppgifter

Teknik- och fastighetsutskottet bibehålls som en del av KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, bibehålls med de ansvarsjusteringar 
som följer av tillkommande nya utskott

Uppdrag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdras att under mandatperioden efter valet 2018 utreda 
förutsättningarna för en sammanslagning av Barn- och ungdomsnämnden och 
Utbildningsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden, BUN, bibehålls i nuvarande form. Detta gäller även 
nämndens utskottsorganisation.

BUN:s ordförande blir kommunalråd. En funktion som andre vice ordförande inrättas 
i BUN.
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Socialnämnden
Socialnämnden, SN, bibehålls i nuvarande form. Arvodeskommittén kommer att 
överväga ett fast arvode eller inläsningsarvode för Socialutskottets ledamöter. 
Individärenden kräver inläsning av ett ofta digert material med minimal 
framförhållning på grund av korta tidsfrister.

SN:s ordförande blir kommunalråd. En funktion som andre vice ordförande inrättas i 
SN.

Uppdrag socialnämnden
Socialnämnden bibehåller nuvarande utskottsorganisation. Socialnämnden får i 
uppdrag att utreda om ett Äldreutskott bör inrättas på sikt med hänsyn till det 
växande antalet äldre i kommunen.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden, UN, bibehålls med nuvarande uppgifter, bl.a. 
vuxenutbildningen och SFI. Presidiet ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
Bygg- och miljötillsynsnämnd, blir nytt namn på Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Beteckningen täcker bättre ansvaret för bygglov med 
tillsyn och miljöinspektioner.

Fritidsnämnden
Fritidsnämnden, FN, bibehålls i sin nuvarande form. Presidiet ska bestå av 
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Kulturnämnden
Kulturnämnden, KN, bibehålls o sin nuvarande form. Presidiet ska bestå av 
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden, ÖN, ändras med hänsyn till ny samarbetsorganisation i 
samråd med berörda samarbetskommuner.

Valnämnden
Valnämnden, VN, bibehålls i nuvarande form



SID 3/3

VALLENTUNA KOMMUN

Antalet ledamöter
Antalet ledamöter i nämnderna bibehålls, dvs. 11 ledamöter och 11 ersättare i KS, 9 
ledamöter och 9 ersättare i övriga nämnder utom Överförmyndarnämnden som 
omfattas av ny samarbetsorganisation med grannkommuner och Valnämnden som 
har 5 ledamöter.
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Yttrande om inrättande av ett äldreutskott 
inom socialnämnden 

 

Socialnämnden har enligt Alliansgruppledarnas förslag till ny nämndorganisation fått ett uppdrag 
från kommunstyrelsen att utreda om ett särskilt äldreutskott bör inrättas på sikt inom 
socialnämnden med hänsyn till det växande antalet äldre i kommunen.  

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd eller motsvarande enligt Socialtjänstlagen (2001:453) samt kommunens uppgifter enligt 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL.  

Enligt socialnämndens reglemente finns det idag två utskott inom socialnämnden: ett arbetsutskott 
och ett socialutskott. Utskotten är en mindre del av ansvarig nämnd med en särskild uppgift, ofta att 
förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet. Arbetsutskottets 
främsta uppgift är att bereda ärenden till socialnämnden genom att ta fram och lämna förslag till 
beslut till socialnämndens sammanträden. I vissa fall har socialnämnden överlåtit beslutanderätten 
till arbetsutskott som då kan fatta egna beslut. Socialutskottets främsta uppgift är att fatta beslut 
som inte kan delegeras till handläggare enligt lagstiftning på grund av delegationsförbud men som 
socialnämnden har delegerat till ett särskilt utskott i brådskande ärenden där socialnämndens beslut 
inte kan avvaktas (framförallt beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM).  

I Vallentuna kommun är äldreomsorgen en del av socialtjänsten och 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.  

Antalet äldre i kommunen (de som är över 65 år) har inte växt i förhållande till det totala antalet 
invånare i kommunen. Sedan 2015 har andel äldre i kommunen alltjämt varit 16 % av hela 
befolkningen. Sedan år 2010 har denna andel vuxit med ca 2 %1.  

Vallentuna kommun 2010 2015 2019 2020 2021 
Antal äldre  4253 5040 5411 5497 5569 
Totalt  29832 32268 33901 34136 34213 
Andel äldre 14,26% 16% 16% 16% 16% 

                                                           
1 Befolkningsstatistik från SCB: Folkmängd efter region och ålder 
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Vad gäller individärenden inom äldreomsorg har inte heller denna andel ökat i förhållande till 
samtliga ärenden inom socialtjänsten2.  

Socialnämnden 
Vallentuna 

2015 2019 2020 2021 

Antal ärenden äldre 814 1100 1136 1125 
Totalt antal ärende 3913 4788 4862 4844 
Andel äldre ärenden 20,80% 22,97% 23,36% 23,22% 

 

Vad gäller utredning och beslutsfattande i individärenden ligger samtliga typer av ärenden inom 
äldreomsorg på tjänstemannanivå (biståndshandläggare, grupp- och enhetschefer inom 
Äldreenheten). Det finns inte heller anledning att ändra denna delegation då det enligt gällande rätt 
saknas delegationsförbud inom detta socialtjänstbeslutsområde.  

Enligt kommunallagen 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. Några kommuner, t.ex. Täby och Västerås, har tidigare haft 
äldreutskott inom sina socialnämnder, dessa har dock avskaffats och äldrefrågor hanteras numera 
inom respektive socialnämnd tillsammans med övrig socialtjänst. Däremot har flera större 
kommuner i Sverige en särskild äldrenämnd vilket är snarare en organisatorisk nödvändighet. Ett 
exempel är Nacka kommun, med sina över 100 000 invånare, där antalet äldreärenden motsvarar det 
totala antalet individärenden inom hela socialtjänsten i Vallentuna kommun.  

Socialnämnden anser att möjligheten att hantera äldreomsorgen som en del av socialtjänsten är en 
fördel för en mindre kommun som Vallentuna, sett till antal invånare, att kunna hålla samman hela 
socialtjänsten under en nämnd där samtliga socialtjänstfrågor behandlas lika, vilket innebär större 
helhetssyn och mindre utrymme för sektorsintressen på socialtjänstens område. 

Inrättande av ett äldreutskott skulle, å andra sidan, innebära en större möjlighet för kommunens 
förtroendevalda att fokusera på och utveckla kompetens i sakfrågor. Enligt socialtjänstlagens 
portalparagraf är socialtjänstens mål att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet (1 kap. 1 § SoL). Det finns flera grupper i 
samhället som socialnämnden enligt socialtjänstlagen har ett särskilt ansvar för. Förutom äldre 
människor är det barn och unga, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, 
socialpsykiatri och i behov av försörjningsstöd, brottsoffer m.m. Att inrätta ett särskilt utskott inom 
socialnämnden med fokus på en av dessa grupper i kommunen innebär en särbehandling av denna 
grupp samtidigt som övriga grupper fortsatt ska hanteras inom socialnämnd som helhet, med 
undantag för brådskande ärenden som hanteras inom socialutskottet. Dessutom behöver insatser 
inom äldreomsorgen inte sällan samordnas med andra insatser inom exempelvis missbruk och 
funktionsvariation. De insatser som typiskt sett hanteras inom äldreomsorgen, bl.a. hemtjänst och 
särskilt boende, beviljas inte sällan personer som är under 65 år, vilket ställer krav på samverkan 
inom socialtjänsten för att garantera denna målgrupp en sammanhängande omsorgskedja. Det är 
således viktigt att sträva efter en helhetssyn och likabehandling samt verka för att ta ett samlat grepp 

                                                           
2 Ärendestatistik Treserva 
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när det gäller insatser för alla målgrupper inom socialtjänsten. Av den anledningen bedöms det inte 
motiverat att inrätta ett särskilt äldreutskott. 

Inrättande av ett äldreutskott skulle även innebära stora ekonomiska konsekvenser med fler 
förtroendeuppdrag och inte minst en ökad administration.  

Sammanfattningsvis, utifrån Vallentuna kommuns lokala förutsättningar och socialnämndens 
nuvarande organisation, bedöms det inte motiverat att bryta ut äldrefrågorna till ett särskilt utskott 
och därmed frångå principen om en sammanhållen socialtjänst där alla samhällsgrupper behandlas 
lika utifrån ett enhetligt perspektiv. 

 

Sofia Stridh     Julia Amelin 

Stabschef     Förvaltningsjurist 
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