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Mål Ärende Åtgärder Genomförande Utvärdering  

HÖJA 
ÄLDRERÅDETS 
PÅVERKAN 

I TIDIGT SKEDE 
PÅVERKA ALLA 
SEKTORER, OCH 
INSTANSER SOM 
BESLUTER OM FÖR 
SENIORER VITALA 
FRÅGOR 

Redan i planeringsstadiet delta i 
all planering som berör äldre. 

Representation i arbets-och planeringsgrupper. 
 
Bjuder in olika sektoransvariga tjänstemän, 
sakkunniga eller förtroendevalda till äldrerådets 
möten. 
 
Försöker få kontakt med och lyssna till de äldres 
behov och önskningar. 
 
 
Studiebesök   

Representation i arbetsgrupper förverkligats främst 
inom vård-och omsorg. Ordförande deltagit i 
fullmäktiges strategi-och budgetseminarier.  
Stadsdirektören, tekniska direktören, 
planläggningsingenjören, kosthållschefen och 
seniorrådgivaren medverkat i rådets möten 2014 
Medlemmar deltagit i olika pensionärs- och andra 
frivilliga organisationers samlingar för äldre. En del 
enskilda äldre eller anhöriga tagit personlig kontakt. 
 
Varit på studiebesök till Malax HVC och Geritrim i 
K.stad med presentation av respektive fysioterapi-
och rehabiliteringsverksamhet 

 

  Skapa kontakter till tjänstemän 
och förtroendeorgan inom 
stadens sektorer 

Arbetsutskottet försöker jobba proaktivt och 
hålla kontakt med tjänstemän och 
förtroendevalda 

 Lyckats tillfredsställande och arbetet fortsätter  

  Ge upplysning om 
äldreomsorgslagen och 
äldrerådens roll 

Information vid olika pensionärssamlingar, i 
lokaltidningen och NärTV. 
Kontakt med lokaltidningen 
 
Äldrerådsruta i stadens Infotidning. 
 

Artiklar och skrivelser i lokaltidningen har fått god 
respons.  Information och presentation om äldrerådet 
och Äldreomsorgslagen vid ett flertal samlingar för 
äldre. 
Fått med inforuta i ett nr i stadens Infotidning. 

 

 ÖVERVAKNING AV 
KVALITETEN PÅ SOCIAL- 
OCH 
HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER 

Medverka i utvärdering av 
kvalitet och tillräcklighet av 
service för äldre personer enligt 
lagen om social-och 
hälsovårdstjänster 
 

Delta i utvärderingsseminarier och andra 
utvärderings tillfällen i staden. 
Besök till olika verksamhetspunkter inom 
äldreomsorgen.  
Kontakt med ansvarig personal, klienter och 
anhöriga.  
 

Till viss del förverkligats 
 
Gjorde 4 studiebesök år 2014,som varit givande och 
informativa. Relevanta problem och utvecklingsidéer 
som framkommit har rådet fört vidare muntligt eller 
skriftligt till sektoransvariga eller nämnd för 
behandling    
Studiebesöken fortsätter 

 

  Inom äldreboenden Äldrerådet har under året besökt Bostället, 
Efraim och Frida 

Matfrågan aktualiserades på alla boenden. 
Äldrerådet inbjöd kosthållschefen, tekniska 
direktören och seniorrådgivaren för diskussion om 
förbättringsåtgärder. 

 



 
 

 
 

 

 
 Inom hemvård    

  Inom sjukvård Besök planeras till hälsocentralen   

 FÖREBYGGANDE OCH 
REHABILITERING                                                                                                                                                                                                                                   

Inom äldreomsorg Äldrerådet inlämnat skriftligt förslag till vård-och 
omsorgsnämnden och stadsstyrelsen om 
omfördelning av resurser för utökning av 
rehabilitering inom äldreomsorgen hösten 2014 
samt inrättande av egen fysioterapeut 2015  

Omfördelning till viss del förverkligats. 
Fullmäktige beslöt inrätta en fysioterapeuttjänst 2015 
för äldreomsorgen. 
 

 

 MILJÖNS KVALITET MED 
TANKE PÅ DE ÄLDRE 

Samarbete med tekniska 
avdelningen, handikapprådet 
och andra instanser 

Äldrerådet och handikapprådet har 
gemensamma rådslag minst en gång i året. 
Upprätthålla kontakten med berörda sektorer. 
Fört diskussioner med tekniska bl. a om 
stadshusets ytterdörr, som är problem för 
rörelsehindrade. 

Ett gemensamt rådslag hållits med handikapprådet 
2014 med presentation av projektledaren för Mitt i 
stan-huset och dess tillgänglighet för äldre och 
handikappade 
 
Åtgärdat 

 

  Inom boende ÄR har representant i arbetsgruppen för 
planering av sjukhusbackens 
utbyggnad/renovering.  

Arbetsgruppens arbete fortgår  

  Inom trafik Rådets medlemmar följer med trafiksituation i 
sina områden 

 Nybyggda rondellen i centrum ökar säkerhet i 
trafiken för både bilister och fotgängare i alla åldrar  

 

  Inom kommunikation Äldrerådet inlämnade skriftligt förslag till vård-
och omsorgsnämnden och stadsstyrelsen om 
utredning för bibehållande av servicetrafiken. 
Förslagsvis genom enkät främst till äldre 
befolkningen. 

Enkäten genomfördes i samarbete med 
pensionärsföreningarna och vård-och 
omsorgavdelningen.  I samarbete med lokaltidningen 
gjordes även ett reportage  
Fullmäktige beslöt att servicetrafiken fortsätter 
tillsvidare 

 

ÄLDRE 
PERSONERS 
DELAKTIGHET 

ARBETA FÖR EN POSITIV 
SYN PÅ DE ÄLDRE 

I samverkan med tredje sektorn 
arbeta för ökat umgänge mellan 
olika generationer. 

Gemensamma träffar och diskussionstillfällen 
med tredje sektorns olika organisationer  

Arbetet har påbörjats och fortsätter  

 UTVIDGA DE ÄLDRES 
DELAKTIGHET    

Öka äldrerådets synlighet i olika 
medier speciellt informationen 
till den äldre befolkningen 

Information och upplysning i lokala medier 
och i stadens Infotidning om de äldres 
möjligheter till delaktighet    

Reportage och intervjuer i lokaltidningen har gett god 
respons. 

 

 


