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Bakgrund 

Pensionärsrådet fungerar som organ för samråd och ömsesidig 

information mellan pensionärernas organisationer och kommunens 

styrelse och nämnder vad gäller planering av insatser för äldre. 

Rådets sammansättning 

I pensionärsrådet ingår representanter från socialnämnden, fritid- 

och kulturnämnden, kommunstyrelsen, SKPF, PRO, SPF Seniorerna 

Aktiv samt Arboga Vision seniorer, sammanlagt 21 ledamöter och 

ersättare. 

Rådets handlingsplan 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2008 att fastställa 

reglementen för kommunens råd. I reglementet framgår att råden 

ska ha årliga handlingsplaner.  

Kommunala pensionärsrådets handlingsplan för 2021: 

• Fortlöpande information och dialog om socialförvaltningens 
verksamheter som rör äldre.  

• Verka för att utveckla befintlig samhällsservice för äldre. 

• Vara remissinstans vad gäller planerade förändringar som 
har, eller kan få betydelse för äldre i kommunen.  

• Erfarenhetsutbyte mellan föreningarna i rådet. 

Sammanträden under 2021 

Kommunala pensionärsrådet har haft sammanträde vid ett tillfälle 

under år 2021. Coronapandemin orsakade restriktioner och detta 

innebar svårigheter att genomföra fysiska möten med kommunala 

pensionärsrådet. I stället för fysiska möten har rådets sekreterare 

sammanställt minnesanteckningar som skickats ut till rådet i 

samband med planerade möten. Dessa minnesanteckningar har vid 

tre tillfällen upprättats efter att rådets arbetsutskott har träffats och 

lyft frågor till förvaltningen och samtidigt delgett rådet information 

från respektive organisation.  

Frågor som har behandlats under året är bland annat: 

Information om händelser inom vård- och omsorg: 

• Inflytt i det nya vård- och omsorgsboendet, Åspegeln.  

• Renovering av Strömsborg och Trädgården. 
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• Utflytt från Hällbackens lokaler. 

Information om arbetet med ensamhetsprojektet har varit en stående 

punkt under året. 

Fortlöpande information om kösituationen till platser inom vård- och 

omsorg. 

Information om förvaltningens insatser i rådande pandemi. 

Synpunkter på tätortstrafiken i kommunen har lyfts och 

trafikplanerare från kollektivtrafikförvaltningen har deltagit på ett 

sammanträde för att fånga upp rådets synpunkter. 

Föreningarnas aktiviteter har redovisats. 

 

 

 

Marie-Louise Söderström Inger Smedbrant 

ordförande   sekreterare 


