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Program och handlingsplan  
Processen sedan sist 



Program och 
handlingsplan 
 

13 augusti: ÄLN-AU. 

15 augusti: Pressträff. 

22 augusti: Program och 
handlingsplan tas i ÄLN. 

 



Program och handlingsplan 
 

25 september: Workshop med ansvariga för Verksamhets- och 
 Affärsplaner! 

 -Syfte: stärka kopplingen mellan kommunövergripande program 
 och VP/AP. 

 -ÄVK ett av två program som lyfts med inledande presentation(!). 

 

Oktober/November: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 
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Arbetet för äldrevänlighet 
Vad händer idag? Hur ser beredskapen inför 
framtiden ut? 



Arbetets karaktär (exempel) 
-Samarbete/samverkan med olika aktörer. 

-Identifiering, initiering och samordning av arbetsgrupper, projekt 
och verksamheter (synergifrämjande). 

-Ta och förmedla kontakter med/mellan aktörer. 

-Informationsinhämtning/-spridning. 

-Inspel och kommentarer i olika sammanhang. 

-Svar på medborgarfrågor och underlag till insändarsvar. 

-Strategisk planering av det äldrevänliga arbetet framåt.  
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Tre målområden 
 

-Tre målområden. 

-Olika sammanhang. 



1. Livsmiljö 
-Social hållbarhet inkl. bostadsfrågan (GSN 

Strategisk planering) 

-Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och 

omsorg av äldre 2020–2024 med utblick till 2050 

(SBF, ÄLF) 

-Trafik och gator (Trafik & samhälle, SBF) 

-Tillgänglighet (Tillgänglighetsgruppen, SBF) 

 



1. Livsmiljö 
-Satt igång ”Max 4 Lax – delningsarkitektur för 

äldre kvinnor” (TIP arkitekter, SBF, ÄLF) 

-FÖP Sydöstra stadsdelarna inkl. Bergsbrunna (GSN 

Strategisk Planering) 

-Utvecklingsarbete i Gottsunda/Valsätra (ÄLF m.fl.) 

-Utvecklingsarbete Gränby-Liljefors skolområde 

(GSN planenhet röd) 

 



2. Jämställdhet och delaktighet 
-Kollektivtrafik (UL, spårvägen, resecentrum) 

-UPS 

-Programmet för digital transformation och 

utveckling (IT-strategi) 

-Biblioteksservice (Bibliotek Uppsala)  

-Tillgänglighet (Tillgänglighetsgruppen, SBF) 

-Trafik och gator (Trafik & samhälle) 

  



2. Jämställdhet och delaktighet 
-Seniorguide (ÄLF) 

-Utvecklat engagemanget i Cykling utan ålder (ÄLF, 

CUÅ) 

-Fyrishov (Fyrishov AB)  

-Satt igång ”Max 4 Lax – delningsarkitektur  för 

äldre kvinnor” (TIP arkitekter, SBF, ÄLF) 

-Social hållbarhet (GSN Strategisk planering) 

 

 



3. Hälsa 
-”Riktlinjer äldres tillgång till fysisk aktivitet” m.m. 

(Idrott och fritid, UIF) 

-Utvecklat engagemanget i Cykling utan ålder (ÄLF, 

CUÅ) 

-Samtalsgrupper för äldre (Vuxenskolan)  

-Projekt: ”Äldre med riskbruk eller 

missbruksproblem” (ÄLF, OMF) 

 



3. Hälsa 
-Måltidsservice 

-Biblioteksservice (Bibliotek Uppsala)  

-Fyrishov (Fyrishov AB)  

-Seniorguide (ÄLF) 

-Social hållbarhet (GSN Strategisk planering) 

-Tillgänglighet (Tillgänglighetsgruppen, SBF) 

 



Utveckling av ÄVK: kontakter, samarbeten, 
strategi och kommunikation 
 

-Workshopspresentation 25:e september 

-Kommunikationsplan för äldrevänlig kommun 

-Strategi för äldrevänlig kommun 

 -Strategi för medborgardialog 

-Äldrevänlig kommun på ÄLF/Avtal och marknads planeringsdagar 
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Utveckling av ÄVK: kontakter, samarbeten, 
strategi och kommunikation 
 

-Konferens planeras inom det nordiska nätverket genom Nordens 
välfärdscenter (Oslo?) 

-Föreläsning för gerontologer på Akademiska sjukhuset 

-Gävle med i nätverket (med bl.a. Uppsalas medverkan) 

-Presentation för Isländsk delegation 
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