
Äldreförvaltningen 

Ramprogram 2016/2017 
  

 

Uppsala Äldrevänlig Stad 
 



Äldreförvaltningen 

Beslut i KF 25 april 

• att uppdra till äldrenämnden att ansöka om 
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer och svara för fortsatta kontakter med 
nätverket (KSN-2016-0519). 
 

• ÄLF skickade iväg ansökan om medlemskap i 
maj (besked förväntas under sommaren) 
 
 



Äldreförvaltningen 

Motiv och syfte 

• Att med stöd av WHO:s ramverk utveckla en socialt och 
ekonomiskt hållbar strategi i äldrefrågorna och till en 
angelägenhet för hela staden. 
 

• Att ta del av internationella aktörers erfarenheter och 
kunskaper för att utveckla äldreperspektiv och att dela 
med sig av initiativ där staden varit framgångsrik. 
 

 

Att kommunen ska tillhöra föregångskommunerna i Sverige som 
lämnar bidrag till det internationella arbetet för att utveckla 

äldrevänliga städer.  

 
 
 



Äldreförvaltningen 

Åtagande för 5 år 
• Flerårigt utvecklingsarbete (AARP:s*) tolkning): 

 

– Steg 1: Uppstart med inläsning, ställningstagande, förankring och 
ansökan.    
 

– Steg 2: Planering (År 1-2): Utveckling av instrument och insamling 
av data för baslinjebedömning, etablering av samarbetspartners och 
samrådsforum, framtagande av handlingsplan. 
 

– Steg 3: Implementering (År 3-4): Verkställighet av 
handlingsplanen.   
 

– Steg 4: Utvärdering (År 4-5): Utvärdering av plan och 
genomförande.   
 

– Steg 5: Erfarenhetsutbyte (År 1-5+): Utbyte av erfarenheter med 
andra. 

*) AARP= American Association of Retired Persons 



Äldreförvaltningen 

Målgruppsavgränsning 

• i WHO:s nätverk definieras äldre som personer 
fyllda 60 år + 
 

• Samma definition inom arbetet med Äldrevänlig 
stad i Uppsala, därmed angelägenhet för fler 
nämnder än ÄLN 
 

 



Äldreförvaltningen 

Ramprogram för 2016/2017 - översikt 
 

 
• Arbetet befinner sig i steg 1-2 … i huvudsak arbete med 

planering, baslinjemätning, etablering av samarbetspart-
ners och framtagandet av en handlingsplan. 
 

• Planerade aktiviteter sorteras in under två huvudrubriker: 
• (1) arbete med äldrevänlig stad och Uppsalafokus 

respektive 
• (2) arbete med internationellt utbyte och erfarenheter.   

 



Äldreförvaltningen 

Äldrevänlig stad – Uppsalafokus 

1. Uppbyggnad av kommunikationsplattform 
 

2. Baslinjemätning som dels omfattar rådslag med 
den äldre befolkningen (60 +) och rådslag med 
kommunens förvaltningar 
 

3. Utveckla äldreperspektiv i stadsplaneringen 
 

4. Etablering av samarbetspartners   
 

5. Analys och framtagande av handlingsplan  
 



Äldreförvaltningen 

Internationellt utbyte och erfarenheter 

• Sammanställning och presentation av framgångsrika 
initiativ i Uppsala för WHO:s webbplattform Age-
Friendly-Cities  
 

• Bevakning, inventering och sammanställning av 
potentiellt intressanta initiativ utifrån WHO:s 
webbplattform Age-Friendly-Cities  
 

• Studiebesök i stad som utmärkt sig som 
framgångsrik inom initiativet.   

  



Äldreförvaltningen 

Tidplan 2016 

  
Aktivitet 

2016 

Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Kommunikationsplattform             
Baslinjemätning - instrumentering             
Baslinjemätning – publika platser             
Baslinjemätning – rundabordskonf.             
Äldreperspektiv i stadsplanering             
Etablering av samarbetspartners             
Analys baslinjemätning             
Internationell input             
Internationell output             
Studiebesök             



Äldreförvaltningen 

Tidplan 2017 

  
Aktivitet 

2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Kommunikationsplattform                         
Äldreperspektiv i stadsplanering                         
Etablering av samarbetspartners                         
Analys baslinjemätning                         
Framtagande av handlingsplan                         
Verkställa handlingsplan år 1 (kommande)                         
Internationell input                         
Internationell output                         

Steg 3: Implementering 
påbörjas 



Äldreförvaltningen 

Organisation (2016/2017) 
 Styrgrupp 

• Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör 
äldreförvaltningen (ordförande) 

• Mats Norrbom, förvaltningsdirektör 
stadsbyggnadsförvaltningen 

• Tomas Odin, förvaltningsdirektör 
omsorgsförvaltningen 

• Jan Holmlund, förvaltningsdirektör 
socialförvaltningen 

• Sten Bernardsson, förvaltningsdirektör 
kulturförvaltningen 

• Christian Dahlman, enhetschef näringsliv och 
internationell samverkan, 
kommunledningskontoret  

  

Referensgrupp 

• Kommunala Pensionärsrådet 
• Samråd med UPS 

Arbetsgrupp 
• Bo Engström, plan- och utredningschef, 

äldreförvaltningen (projektägare) 
• Anita Hansson, strateg, äldreförvaltningen 

(projekt- och processledare) 
• Karin Cleve Ettemo, kommunikationsstrateg, 

kommunledningskontoret 



Äldreförvaltningen 

Internbudget ÄLF 2016/2017 
  2016 2017 
Kostnadspost Belopp i SEK Belopp i SEK 
Profilmaterial 30 000 0 
Översättningsarbeten 30 000 30 000 
Baslinjemätning 300 000 0 
Etablering av samarbetspartners 25 000 25 000 
Analys och framtagande handlingsplan 0 100 000 
Projektledare 0 800 000 *) 
Internationellt utbyte 150 000 50 000 

Total ram 2016/2017 540 000 1 010 000 
*) Gemensam finansiering från flera förvaltningar. 



Äldreförvaltningen 

 
 

Uppsala Äldrevänlig Stad 
 

Fortsättning följer 
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