
MOTION 
Kommunfullmäktige  2020-09-23 

 

 
Borås behöver en äldreomsorgskommission  

Sverige har en åldrande befolkning. Under en kommande 10 års period beräknas antalet som är 80 år 
och äldre öka från 530 000 personer till 808 000 personer. Den demografiska utvecklingen 
återspeglas även i Borås. Befolkningsprognosen som sträcker sig fram till 2035 visar att antalet 
personer 80 år och äldre i kommunen förväntas öka markant. 
 
Den förändrade demografin kommer ställa stora krav på kommunens äldreomsorg. Om samma andel 
av befolkningen år 2030 behöver hemtjänst, så kommer antalet äldre med hemtjänst att öka med 
drygt 11 procent. Det skulle innebära drygt 215 ytterligare hemtjänsttagare. Vård- och äldrenämnden 
beräknar även att de kommer behöva drygt 200 ytterligare boendeplatser på vård- och 
omsorgsboenden till år 2030. 
 
För att möta det ökande vård- och omsorgsbehovet, behövs god planering och tydliga prioriteringar. 
Det kräver samverkan mellan olika förvaltningar och med Kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden ser 
vi Kristdemokrater ser ett stort värde i att det finns en bred politisk enighet om äldreomsorgens 
utbyggnadsbehov, som håller över mandatperioder. Det är en förutsättning, inte minst då den 
förändrande demografin kommer förutsätta ekonomiska prioriteringar, såväl i drift som i 
investeringar.  
 
Vi föreslår att en politisk beredningsgrupp, en så kallad äldreomsorgskommission , tillsätts. Gruppen 
skulle bestå av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige och bistås 
av andra lämpliga funktioner och fackliga parter. Den politiska beredningsgruppen skulle med 
utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och 
boendeplatser, ta fram en handlingsplan för hur vi kan bygga ut äldreomsorgen för att klara av det 
framtida vård- och omsorgsbehovet. 
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att inrätta en politisk beredningsgrupp för äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner, samt  
 
Att Kommunstyrelsen uppdras inrätta beredningsgruppen med en person ifrån varje parti som finns 
representerade i Kommunfullmäktige 
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