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§ 19

Dnr 2011/1527

Slutrapport från äldreberedningen
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-05 § 132 om Direktiv m.m. för
tillfällig fullmäktigeberedning – äldreberedningen. I beredningen har tio
ledamöter ingått. En för varje parti som är representerat i fullmäktige samt
ordförande som tillsatts av alliansen som utgör majoriteten. Beredningen har
arbetat under perioden 2012-2013 och har utgjorts av:
Britt Marie Laurell (KD) ordförande
Liv Lunde Andersson (S), vice ordförande
Eric Böwes (MP)
Erik Tegmark (FP)
Hillevi Gustavsson (C)
Inga Westlund (V)
Jan Danielsson (KD)
Per Daniels (M)
Rebecca Karlsson (BP)
Mikael Bengts (SD)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013, § 1,
rapporterade äldreberedningen från det första årets arbete.
Äldreberedningens slutrapport och förslag
I ”Äldreberedningens slutrapport till kommunfullmäktige”, daterad
2014-04-03, redovisas beredningens förslag inom 12 områden. Förslagen
grundas på medborgardialog i form genomförda dialogcaféer och enkät samt
erfarenheter från Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Bo bra på bättre
dar och rapporten med samma titel 1.
1. Vägvalsdebatt i kommunfullmäktige
2. Samverkan inom boendeplaneringen
3. Inventering av tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
4. Utarbeta en boendeplan
5. Lätt tillgänglig information om bostadsmarknaden till
kommuninvånarna
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Bo bra på äldre dar, Hjälpmedelsinstitutet och författarna, AB Svensk Byggtjänst, 2013.
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6. Nyproduktion av ordinärt boende med god tillgänglighet i Leksand
och Insjön
7. Förbättrad tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet
8. Förebyggande hembesök hos äldre, främst utanför tätorterna
9. Stärka möjligheterna till kvarboende i byn
10. Trygghetsboende
11. Seniorboende och gemenskapsboende
12. Viktigt att stödja civilsamhällets insatser som t.ex. anhörigstöd,
väntjänst och aktiviteter på särskilda boenden
I rapporten redovisas underlagen till ovanstående förslag.
Beredningen har tilldelats 80 000 kr per år (exkl. 120 000 kr för tjänstemannastöd 20 procent).
Vid dagens sammanträde föredrar ordföranden för äldreberedningen, BrittMarie Laurell (KD), ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utredare Sören Vintheimer, daterat 2014-04-08.
Äldreberedningens slutrapport, daterad 2014-04-03.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ta emot äldreberedningens rapport.
2.

Översända slutrapporten till kommunstyrelsen för beredning.

3.

Ärendet återkommer till kommunfullmäktige efter kommunstyrelsens
beredning.

4.

Tacka beredningen för slutfört arbete.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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