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Äldreplan j Äldreomsorgsplan för Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 164, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att under 2014 tillsammans med förvaltningar, nämnder, pensionärsor
ganisationer, politiska partier med flera ta fram en Äldreplan för perioden 2015-
2021. Förvaltningen presenterar nu en projektplan för framtagandet av Äldreplan 
/ Äldreomsorgsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/83/1, projektplan 

Kontorschefsilvana Enelo-janssonoch säkerhetsansvarige Per Skog föredrar ären
det. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
ill1, med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommun
styrelsens förvaltning för revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett bre
dare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt 
att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

ill1, med utgångspunkt från dagens diskussion, återremittera ärendet till kommun
styrelsens förvaltning för att revidering av projektplanen, som ska utformas ur ett 
bredare samhällsperspektiv, se över tidsplanen för projektet med mera, samt 

att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
Silvana Enelo-j ansson 
Per Skog 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 i§ 164 att uppdra till KSF att tillsammans 
med förvaltningar, nämnder, pensionärsorganisationer och politiska partier ta fram 
en Äldreplan för perioden 2015-2021. 

Idag finns en Äldreomsorgsplan som blev antagen av VOF och KS 2008. Planen 
skulle ha uppdaterats 2011 men det blev inte genomfört. Planen innehåller delar av 
vad en Äldreplan kan innehålla. Den avgörande skillnaden är att 
Äldreomsorgsplanen omfattar VOF:s verksamhetsområde vilket är service och 
omvårdnad till de äldre som behöver det. Men en Äldreplan bör utgå från ett brett 
perspektiv och peka mot områden som kräver kommunens planering för ett väl 
fungerande samhälle för den stora andel av kommunen medborgare som har fyllt 65 
år. Äldreplanen måste även fokusera på den mindre grupp äldre som behöver stöd 
och omvårdnad, men detta får göras med det breda anslaget som utgångspunkt. 

SYFTE 
Andelen medborgare som är 65 år och äldre kommer att öka i förhållande till den 
övriga befolkningen. Vi kommer att leva längre och vara friskare längre upp i åren. 
Nya generationer kommer att ha andra krav, behov och förväntningar jämfört med 
dagens äldre. Det är betydelsefullt att kommunen planerar väl för denna grupp av 
invånare. Huvudsyftet med planen är att inför perioden 2015-2021 peka ut de 
områden där kommunen behöver planera och agera för att alla medborgare, såväl i 
stad, samhällen och på landsbygden, ska ha möjlighet att leva med god livskvalitet 
hela livet. 

FRÅGESTÄLLNJNGAR 
Här kommer några exempel på frågeställningar för att visa omfattningen och 
komplexiteten vid framtagande av Äldreplan: 

Specifika trygghetsaspekter i det offentliga rummet? 

Tillgänglighet till kollektivtrafik? 

Förnyelse av kultur- och fritidsutbudet? 

Tillgång till efterfrågade bostäder? 

Infrastruktur för telefoni och internet i hela kommunen? 

Tillgång till service och handel? 

Utformning av stöd, service och omvårdnad i framtiden? 
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AVGRÄNSNINGAR 
Äldreplanen kommer att omfatta områden där kommunen har möjlighet att påverka 
genom egna beslut. 

GENOMFÖRANDE 
En projektledare utses och arbetsgrupp med representanter från samtliga 
förvaltningar tillsätts av kommunchef i samråd med kommunövergripande operativ 
ledningsgrupp. 

Dialogmöten hålls med Salas pensionärs- och handikapporganisationer. 

Projektledaren sammanställer underlaget till Äldreplan som bearbetas och 
godkänns av arbetsgruppen. 

Förslag till Äldreplan lämnas ut till remissinstanser. 

Remissvaren sammanställs och värderas i arbetsgruppen för presentation i KS och 
beslut i KF. 

RESURSBEHOV 
Befintliga resurser inom förvaltningar, kontor, politiker och bolag arbetar fram 
underlag till Äldreplan. 

ANSVARSFÖRDELNING 
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med kommunchef och övrig ledning via de 
projektdeltagarna som utses. 

TIDSPLAN 2014-2015 

15 april Projektplan fastställs 

1maj Inrättande av projektgrupp klar 

maj- juni Inbjudan till dialogmöten med organisationer 

31 nov Dialogmöten genomförda 

2015 31 jan Förslag till Äldreplan för remiss 

mars Medborgardialog om remissförslaget 

mars Dialogmöte med allmänhet och politiker om remissförslaget 

april Sammanställning av remisser inför slutförslag om Äldreplan 

maj Beslut 
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