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Se sändlista 

Remiss: förslag till äldreplan för Östhammars kommun 
2018-2022  
Kommunstyrelsen har gett Socialnämnden i uppdrag att ta fram förslag till en ny 

äldreplan att gälla från och med år 2018. Den nya äldreplanen beräknas antas av 

Kommunfullmäktige i november 2017.  

 

Inlämning av remissvar/synpunkter 
Äldreplanen är ett övergripande styrdokument. Det gör att beskrivningarna, vil-

jeinriktningarna och ambitionerna inte behandlar detaljfrågor. Förslaget i äldre-

planen är att det av varje nämnds verksamhetsplan ska framgå hur nämndens 

mål och aktiviteter bidrar till att förverkliga äldreplanens ambitioner och därmed 

bli mer detaljerade.  

 

För sammanställningen av remissvaren och det fortsatta arbetet med äldreplanen 

är det önskvärt att: 

 synpunkter som rör ett visst område tydligt kopplas till relevant område, 

t.ex. med hänvisning till rubrik eller sidnummer.  

 synpunkter och förslag rör den tidsperiod som äldreplanen är tänkt att 

gälla, det vill säga 2018-2022.  

 övergripande synpunkter markeras som övergripande.  

 kommunens nämnder särskilt ger förslag till viljeinriktningar och ambit-

ioner inom de olika områdena.  

 

Svar skickas senast 31 juli 2017 till socialnamnden@osthammar.se  

Ange ”remissvar äldreplan” eller diarienummer SN-2015-50. 

 

Bakgrund 
Syftet med äldreplanen är att skapa långsiktig handlingsberedskap för att möta 

utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Planen omfattar hela kommu-

nens verksamhet. Under arbetet med förslag till äldreplan har omvärldsbevak-

ning, sammanställning av olika underlag och möten för att samla in synpunkter 

genomförts.  

 

Frågor besvaras av 
Anders Törnqvist, PwC, anders.tornqvist@pwc.com  

Rebecka Modin, socialförvaltningen, rebecka.modin@osthammar.se 

 

Bilagor 
Remissversion av Äldreplan för Östhammars kommun 2018-2022 – det goda 

livet på äldre dar  
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Sändlista 
 Politiska partier i kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen med önskemål om remissvar från: 

o Kommunledningsförvaltningen 

o Tekniska förvaltningen 

o Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 

 PRO, föreningar inom kommunen 

 SPF, föreningar inom kommunen 

 HSO 

 Gimo finska förening 

 Dannemora-Österby finska förening 

 Allmänhet och organisationer, via kommunens webbplats 


