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Flerårigt åtagande 
• Första halvåret 2016 

 
• Andra halvåret 2016 – hela 2017 

 
 
 
 

• 2018- 2020 
 

• 2021 
 

• 2016-2021 
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• 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. 

 



Flerårigt åtagande      (position i april 2017) 

• Första halvåret 2016 
 

• Andra halvåret 2016 – hela 2017 
 
 
 
 

• 2018- 2020 
 

• 2021 
 

• 2016-2021 
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• 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. 

 



Baslinjebedömningen  

•  Utgår från WHO:s guide kring vad som kännetecknar en 
äldrevänlig stad 
 

•  Syftet är att bedöma Uppsalas äldrevänlighet i dagsläget 
 

• Bedömningen görs utifrån ett äldreperspektiv – i en omfattande 
medborgardialog med den äldre befolkningen 
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Baslinjebedömningen – tre moment 

• Moment 1 ”scanning”, äldre i rörelse: 
• Intervjuer på gator och torg utifrån två huvudfrågor: 
• Är Uppsala en bra kommun att åldras i? Finns det som behöver 

utvecklas/förändras?  
• Omfattning: 14 olika områden/ca 800 deltagare 

 
• Moment 2 ”scanning”, äldre med rörelsehinder: 
• Uppföljningsintervjuer via Färdtjänsten  
• Omfattning: 14 olika områden/ca  100 deltagare 
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Baslinjebedömningen – tre moment 

• Moment 1 ”scanning” 
• Moment 2 ”scanning” 

 
• Moment 3 ”scanning” och ”fördjupning”: 
• Rundabordskonferenser 
• Individuell enkät och gruppsamtal och omröstningar utifrån WHO:s 

guide (med 8 fokusområden och 130 detaljerade aspekter) 
• Omfattning: 14 olika områden/ca 1000 deltagare 
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GENOMFÖRT 2016 

VÅREN 2017 



Rundabordskonferenser 
• Mycket omfattande förberedelsearbete  
• Översättning och anpassning av WHO:s guide till svenska är 

genomförd 
• Utprovning av metod för rundabordssamtal är genomförd (styrelsen 

i UPS var med på en inledande övning) 
• Framtagande av datorstöd (program) är genomfört 
• Rekrytering och utbildning av mötesledare (pensionerade lärare) 

och s.k. protokollförare (tjänstemän, f.d. tjänstemän)  
• Möteslokaler och logistik 
• Inbjudningar och urval (”först till kvarn”) 
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MARS-MAJ 



Rundabordskonferenser forts 

• Testkonferens i april 
• Därefter 13 konferenser under april-juni 
• Ca 70 äldre i varje konferens, uppdelade på 8 bord med en 

mötesledare och en protokollförare vid varje bord (totalt ca 90 
personer med konferenssamordnaren) 

• Kärntruppen – ett resande dialogsällskap – 1 konferens-
samordnare, 16 ordinarie mötesledare/protokollförare (8 vikarier ) 
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Dokumentation av baslinjemätningen 

• Under sommaren 2017, preliminär deadline 30 september 
• Resultatredovisning med följande nivåer: 

• Kommunen som helhet 
• Män och kvinnor 
• Olika äldre åldersgrupper 
• Stad och landsbygd 
• 14 delområden  

• Kvantitativa och kvalitativa data  
• Bearbetning för olika målgrupper (populärversioner) och som 

underlag för framtagande av handlingsplan 
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Nästa steg: lägesbeskrivning och 
framtagande av handlingsplan  
– hösten 2017  

 
• Framtagande av handlingsplan – via konferenser med 

samverkanspartners och äldre under hösten 2017 
 

• Medverkan från kommunens olika förvaltningar och övriga 
samarbetspartners 
 

• Allians med andra – kritisk framgångsfaktor!  
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Styrgrupp 

• Roger Jo Linder, operativ projektledare  
• Bo Engström, planchef (back-up) 
• Karin Cleve Ettemo, kommunikationsstrateg 
• Mikael Norberg Winberg, konferenssamordnare 
• Epp Jöeorg, koordinator 
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Projektarbetsgrupp ÄLF (Äldreförvaltningen) 

• Kommunledningsgruppen (KLG) 

INTERN PROJEKTORGANISATION 
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