
) 

0ALA f·~lJiv11V1UN' 
Kommunstyrelsens förva ltning 

lnk. ?11r M- ?. 

vTf j IAklbilaga 
P') . Q_ ( -

Kommunfullmäktige Sala kommun 

Interpellation till vice ordförande i kommunstyrelsen Hanna Westman (SBÄ) 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med övriga förvaltningar, nämnder, 
pensionärsorganisationer och politiska partier ta fram en äldre plan för perioden 
2015-2021. 
Idag finns en äldre plan som blev antagen av Vård- och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen 2008. Den plan som antogs 2008 innehåller delar av vad en äldre 
plan kan innehålla, men att den nya äldre planen bör utgå från ett bredare 
perspektiv och peka mot områden som kräver kommunens planering för ett väl 
fungerande samhälle för den stora andel av kommunens medborgare som har fyllt 
65 år. 

Den 15 april 2014 beslutade kommunstyrelsen att godkänna projektplanen för 
framtagandet av en äldre plan med perspektivet bredare än bara vård-och 
omsorgsområdet. I projektplanen finns en tidsplan som anger att äldre planen ska 
beslutas i sin helhet majmånad 2015. 
Så sent som i december 2014 beslutade ledningsutskottet att uppdra till 
demokratiberedningen och kommunstyrelsens förvaltning att genomföra det 
planerade dialogmötet med allmänheten vilket ännu inte har skett. 

Vi har fortfarande inte antagit någon äldre plan idag, utan istället så behandlar KPR 
(kommunala pensionärsrådet) ett äldre program. 

Jag vill fråga vice ordförande i kommunstyrelsen: 

Det arbete som nu sker med ett äldre program kommer det att ersätta äldre planen? 

Om nej, i vilk t syfte tas ett äldre program fram om inte äldre planen är klar? 
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Svar på interpellation från Bo Kihlström 2016-04-25 

Fråga: Det arbete som nu pågår med Äldreprogram kommer det att ersätta 
Äldreplanen? 

Svar: Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 i§ 164 att uppdra till KSF att tillsammans 
med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer, politiska partier med flera ta fram 
en Äldreplan för perioden 2015-2021 under 2014. Sedan tidigare fanns en 
Äldreomsorgsplan som blev antagen av VOF och KS 2008. Planen skulle varit uppdaterad 
år 2011 men denna uppdatering blev inte genomförd. Enligt bilaga KS 2014/83/1 togs en 
projektplan för att ändra inriktning på Äldreplanen till att bli mer omfattande med syfte att 
äldre kommuninnevånare ska ha möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som 
den övriga befolkningen. Då andelen äldre kommer att öka i förhållande till den övriga 
befolkningen, måste samhället anpassas för att de äldre ska kunna leva gott med minimala 
insatser från samhället. En Äldreplan ska vara ett strategiskt dokument som ligger till 
grund för framtida beslut om åtgärder som kommunen måste genomföra för att möta de 
äldres behov av service. 

Det underlag som Pensionärsrådet arbetat med är den nulägesanalys som tagits fram för 
Äldreplanen. Den Äldreplan som togs fram har både under slutet av 2014 och 2015 
bearbetats via dialog med både handikappråd, pensionärsråd. 

Under 2015 fortsatte arbetet med Äldreplanen via pensionärsrådet, med att ta fram ett 
förslag till fokusområden och mål. Detta arbete utmynnade i att pensionärsrådet nu arbetat 
fram ett förslag till Äldreprogram som nu kommer att skickas ut på remiss till de politiska 
partierna samt demokratiberedning och övrig förvaltning. Pensionärsorganisationerna har 
uppskattat att de får vara mer delaktiga och tanken är också att detta ska lyfta hela 
pensionärsrådet. 1 förslaget föreslås även hur fortsatt arbete ska ske och hur de mål och 
aktiviteter som tas, ska kunna följas upp. 

Mvh: Hanna Westman (Sbä) 
1:a vice ordförande kommunstyrelsen, Ordförande i Pensionärsrådet och Handikapprådet. 


