Beredningsuppdrag – Äldreplan
Ämne: Äldreplan för Tranemo kommun
Beredning: Tillfällig äldreplansberedning
Bakgrund
Tranemo kommun har behov av en Äldreplan där medborgarna ska uppleva en känsla av
sammanhang och möjligheter till aktiviteter, social samvaro och förebyggande
folkhälsoinsatser inom livets alla områden för att kunna leva ett rikt liv på äldre dagar.
Syfte
En Äldreplan är av stor betydelse för alla kommunens invånare. Tranemo kommun ska via
en hållbar Äldreplan vara en attraktiv kommun för att möta framtida behov för äldre. Syftet
med en äldreplan är att bevara en god livsmiljö hos våra kommuninvånare för ett rikt och
aktivt liv.
Uppdragsbeskrivning:
I beredningens uppdrag ingår att arbeta fram en Äldreplan för hur Tranemo kommun kan
möta framtidens behov utifrån den äldre invånarens perspektiv.
Följande områden är några viktiga delar i arbetet med en Äldreplan:
-

Boenden

-

Digitalt samhälle

-

Motverka ensamhet och psykisk ohälsa

-

Förebyggande insatser och arbete med frivilligsektor

I äldreplanen ska beaktas Motionssvar (KS/2019:79) och svar på Medborgarförslag
(KS/2019:339).
Medverkande tjänstemän: Sakkunnig Catarihna Petersson. Processekreterare: Moa
Jakobsson Chaaya.
Vägledningsdebatt: Kommunfullmäktige november 2021.
Överlämnande av uppdrag: Kommunfullmäktige mars 2022.
Överlämningsdebatt: Kommunfullmäktige juni 2022.
Budget exkl. arvoden: 15 000: Tranemo 2021-03-04
Kommunfullmäktiges presidium
Ulf Thifors

Karin Ljungdahl

Ana Alvarez Björk

Följande gäller för beredningsarbetet i Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar:

•

Arbetet ska ske i enlighet med det av fullmäktige beslutade processhjulet.

•

Beredningen startar arbetet med att upprätta en handlingsplan, där behovet av utbildning och
omvärldsanalys tillgodoses.

•

Största fokus ska läggas på medborgardialoger, där olika grupper och dialogmetoder identifieras.
Glöm ej återkopplingen till dem som deltagit i dialogerna!

•

Presentera ett underlag inför vägledningsdebatten så att fullmäktiges ledamöter har möjlighet att
förbereda sig inför debatten.

•

Förankringen i partigrupperna är ett viktigt inslag i processen. Förbered respektive gruppledare i
tid, så att beredningen ges erforderlig tid på gruppmötet.

•

Beredningens slutförslag ska endast innehålla ett fåtal övergripande mål.

•

Fullmäktiges presidium står alltid till tjänst som bollplank under beredningsarbetet och deltar om så
önskas vid beredningars möten.

