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Äldrenämnden 

Yttrande om förslag till mål och budget 2018-2020 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslaget till Mål och budget 2018-2020 har remitterats till nämnderna för yttrande. I 
samband med detta har nämnderna även ombetts att inkomma med sina förslag på taxor och 
avgifter. Eventuella justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och 
budget i kommunfullmäktige i november. 

I yttrandet framhåller äldrenämnden att man på det hela taget ser positivt på förslaget till 
utformning av de uppdrag som nämnden tilldelats. I särskild bilaga framhåller även nämnden 
att en utökning om cirka 2 miljoner årligen av kommunbidraget är en förutsättning för 
projektet Äldrevänlig stads fortsatta genomförande och resultat. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Eduards Karin 2017-09-13 ALN-2017-0575 

Kommunstyrelsen 

Yttrande om förslag till mål och budget 2018-2020 

Förslaget till Mål och budget 2018-2020 har remitterats till nämnderna för yttrande. 
Äldrenämnden har följande synpunkter att anföra: 

Äldrenämnden ser på det hela taget positivt på förslaget till utformning av de uppdrag som 
nämnden tilldelats. I mål och budget 2017-2019 saknades uppdrag till äldrenämnden för 
inriktningsmålet "Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete." Uppdraget till KS, ÄLN och 
OSN att ta fram en strategisk lokalförsöjningsplan för vård och omsorg är därför välkommet, 
utifrån bostadsfrågans betydelse för nämndens målgrupper. 

Nämnden anser även att de omformulerade/nya kommungemensamma uppdragen gällande 
projektet Äldrevänlig stad innebär en förbättring jämfört med föregående år. Nämnden 
bedömer dock, utifrån projektets karaktär och omfattning, att en utökning av kommunbidraget 
är en förutsättning för projektets fortsatta genomförande och resultat, vilket framgår i 
bilaga 1. 

Äldrenämnden 

Monica Östman Gunn-Henny Dahl 
Ordförande Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1. Äldrevänlig stad 
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upratif ÄLDRENÄMNDEN 

Bilaga 1. 

ÄLDRE VÄNLIG STAD 

I april 2016 gav kommunfullmäktige Äldrenämnden i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
WHOs projekt, Age friendly cities and communities, Äldrevänlig stad. I juni blev Uppsala 
medlem i partnerskapet. För närvarande är två svenska städer medlemmar, Uppsala och 
Göteborg. Stockholm förebereder en ansökan. 

Projektet Äldrevänlig stad, som är ett femårigt projekt, har under 2016/2017 genomfört en 
omfattande medborgardialog med kommunens 60 plussare. Totalt har projektet, i olika 
former, mött cirka 2 000 personer som fyllt 60 år. Den fortsatta planeringen omfattar en 
rapport från medborgardialogerna som beräknas vara klar under senare delen av oktober 2017. 
Parallellt med rapporten har en organisation formats med stor delaktighet av både kommunala 
aktörer, region Uppsala, polisen, näringsliv, universitet, fastighetsägare och föreningsliv. 

Nästa del i projektet är framtagandet av en handlingsplan som beräknas vara klar för beslut av 
kommunfullmäktige under andra kvartalet 2018. Därefter följer en genomförandefas, av 
handlingsplanen, under perioden 2018-2021. 

Projektet har hittills finansierats av statliga stimulansmedel under 2016/2017. Kostnaden för 
2017 uppskattas till 800 000 kronor. Nämnden bedömer, utifrån projektets karaktär och 
omfattning, att en utökning av kommunbidraget är en förutsättning för projektets fortsatta 
genomförande och resultat. Behovet av ett ökat kommunbidrag uppskattas till cirka 2 miljoner 
kronor årligen. 
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