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Plan för välfärdsutveckling inom vård och 
omsorg 

Förslag till beslut 

Äldrenämndens arbetsutskott föreslår äldrenämnden besluta 

1. att uppdra till förvaltningen att bjuda in nämndens ledamöter samt 

representanter för fackliga organisationer, civilsamhället och pensionärsrörelsen 

till ett samverkansmöte för framtagande av en plan för välfärdsutveckling för 

nämndens målgrupper. 

Ärendet 

Vård och omsorg står inför stora utvecklingsbehov framöver som kommer kräva 

innovativa lösningar för att kunna tillgodose ökande behov av vård och omsorg. För att 

kunna säkra välfärdsuppdraget behöver vården och omsorgen inom ramen för den nya 

vård- och omsorgsförvaltningen vila på stabil grund med fokus på brukarnas 

livskvalitet. 

En plan som beskriver utvecklingsområden och aktiviteter för hur välfärdsuppdraget 

ska säkras inom äldrenämnden och omsorgsnämnden ska därför tas fram. Planen ska 

tas fram i samverkan med förvaltningens medarbetare, brukarrepresentanter, fackliga 

parter, politiken och berörda i civilsamhället. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår 

därför att äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att bjuda in berörda parter till ett 

samverkansmöte för framtagande av en sådan välfärdsplan. 

Beredning 

Ärendet har beretts på avdelningen för systemledning. 
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Föredragning 

Vård och omsorg står inför stora utvecklingsbehov. Detta har bland annat belysts i 

pandenniarbetet samt den demografiska utvecklingen med en ökande andel 

kommuninvånare 80 år eller äldre som kommer kräva innovativa lösningar för att 

ökande behov av vård och omsorg ska kunna tillgodoses. 

För att kunna säkra välfärdsuppdraget behöver vården och omsorgen inom ramen för 

den nya vård- och omsorgsförvaltningen vila på en stabil grund med fokus på 

brukarnas livskvalitet. Till hjälp i detta ska en tjänst med titeln välfärdsutvecklare 

tillsättas för att hålla ihop arbetet. Välfärdsutvecklaren ska initialt ta fram en plan som 

beskriver utvecklingsområden och aktiviteter för hur välfärdsuppdraget inom 

äldrenämnden och omsorgsnämnden ska säkras. Planen ska tas fram i samverkan 

med förvaltningens medarbetare, brukarrepresentanter, fackliga parter, politiken och 

berörda i civilsamhället. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att äldrenämnden uppdrar till 

förvaltningen att bjuda in berörda parter till ett samverkansmöte för framtagande av 

en sådan välfärdsplan. Lämplig form för detta möte kan vara en workshop där 

representanter från olika intresseorganisationer, såsom fackliga organisationer och 

pensionärsorganisationer, samt andra representanter för civilsamhället och 

förvaltningens medarbetare möts och bidrar med viktiga kunskaper och idéutveckling i 

processen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Välfärdsutveckling inom vård och omsorg daterad 2021-03-08 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lenita Granlund 

Förvaltningsdirektör 
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