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Äldrenämnden 

Ansökan om bidrag, Vinnova 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att till Vinnova ansöka om finansiering med 600 000 kronor avseende projektet 
Innovationslabb Uppsala. 

Ärendet 
Vinnova har som uppgift att stärka och utveckla innovationsfönnågan i landet. Vinnova har 
genom utlysning av "Social innovation mot segregation" avsatt minst 15 miljoner kronor i 
syfte att finansiera projekt som har som potential att öka inkluderingen och bryta utanförskap. 
Finansiering ges för etablering och utveckling av innovationslabb som har potential att testa 
innovationerna i en verklig miljö. Senast ansökningsdag är den 27 september, klockan 14.00. 

Uppsala pensionärsorganisationers samarbetsråd (UPS) har tillsammans med 
äldreförvaltningen utarbetat ett förslag till projektansökan, se bilaga. Det primära målet med 
projektet Innovationslabb Uppsala är att minska den väl dokumenterade ålderismen och 
därmed reducera åldersdiskrimeringen. 

Projektet bygger på en modell som utformats i Leeds, Storbritannien, Urban Sustainable 
Development Lab. Innovationslabb Uppsala utgår främst från erfarenheterna från konceptet 
Careview som utvecklat ett nära samarbete mellan kommun och lokala 
pensionärsorganisationer. 

Koordinerad projektpart är UPS och projektledare är Roger Jo Linder, tillika projektledare för 
Äldrevänlig stad. 

Projekt ska pågå under perioden 2017-12-15 — 2019-12- 31. 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Ekonomi 
Projektets totala kostnad under perioden uppgår till 1 200 000 kronor varav Vinnova svarar för 
600 000 kronor. Resterande del svarar UPS och äldrenämnden för, med 10 000 kronor respektive 
590 000 kronor. För äldrenämndens del innebär det en kostnad med 348 000 kronor för år 2018 och 
242 000 kronor år 2019. Kostnaden för projektet ryms inom ramen för det förebyggande arbetets 
budget. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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VINNOW• Ansökan till Vinnova 
Diarienummer 

Diarienummer saknas. 

Inskickad 

Ej inskickad. 

Utlysning 

Social innovation mot segregation 

PROJEKTUPPGIFTER 

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. 

 0 7 20 tecken j 

Projekttitel * 

,Innovationslabb Uppsala 

22 ! 100 tecken 

Start av projekt för vilket bidrag sökes * 

2017-12-15 

Projekttitel på engelska * 

;Innovation lab Uppsala 

20 100 tecken 

Slut av projekt för vilket bidrag sökes * 

2019-12-31 

Svensk projektsammanfattning * 

Innovationslabb Uppsala bygger en plattform för samverkan mellan äldre och Uppsala 

kommun. Genom medverkan i beslutsprocesser i frågor som särskilt berör kommunens äldre 

'uppnås dels ömsesidig kunskap om förutsättningar, värderingar och behov dels 

beslutsunderlag innebärande socialt hållbara lösningar på behandlade problem. Innovation lab 

;Uppsala will build a platform for cooperation between elderly and Uppsala local community. By 

participation in decision processes concerning cases of special interest for aged citizens, 

:mutual understanding and knowledge are achieved, and socially sustainable foundations for 

political decisions are arrived at. 

The project is founded upon a model elaborated within Urban Sustainable Development Lab, 

UK. The application developed in Leeds is a model possible to elaborate for Uppsala and the 

institutional environment in Sweden. 

Innovation lab Uppsala especially 

Projektet bygger på en modell utarbetad inom Urban Sustainable Development Lab i 

Storbritannien. Den tillämpning som utarbetad i Leeds är en modell möjlig att omarbeta och 

utveckla för Uppsala och våra institutionella förutsättningar. 

Innovationslabb Uppsala utgår bl a från erfarenheterna inom konceptet CareView*,  som 

utvecklats som ett samarbete mellan Leeds stad och lokala äldreorganisationer. Appen 

'CareView bidrar till att upptäcka socialt isolerade äldre människor, och återkoppla dem med 

samhällstjänster för att förbättra fysisk och psykisk hälsa. 

: Utfallet av Innovationslabb Uppsala blir en plattform flexibel nog att tillämpas i många 

sammanhang som berör äldre: vård, omsorg, kollektivtrafik, brottsbekämpning, kommersiell 

, service, arbetsliv. 
1430 7-1500 Fe—cken 

Engelsk projektsammanfattning * 

Innovation lab Uppsala will build a platform for cooperation between elderly and Uppsala local 

:community. By participation in decision processes concerning cases of special interest for aged 

citizens, mutual understanding and knowledge are achieved, and socially sustainable 

foundations for political decisions are arrived at. 

The project is founded upon a model elaborated within Urban Sustainable Development Lab, 

UK. The application developed in Leeds is a model possible to elaborate for Uppsala and the 

institutional environment in Sweden. 
Innovation lab Uppsala builds its form from experiences from the concept CareView, which was 

developed in coopeation between Leeds city and local organizations for elderly. As an example 

we ta ke the App CareView which contributes to locating socially isolated people and connect 

them to social services for improved physica I and mental health. 

The outcome of the project Innovation lab Uppsala will be a platform flexible enough to be 

applied to many contexts concerning elderly: health care, social care, public transport, fighting 

crime, commercial services, working life. 
937 / 13130 tecken- 

Mål för projektet * 

!Målet är att minska den väl dokumenterade ålderismen och därmed reducera 

åldersdiskriminering samt att uppnå socialt hållbara problemlösningar. 

--1-z-6-7-rso te cken 

Sekretess 

Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs 



Nej 



KLASSIFICERING 
Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom FoU. Uppgifter som ni 
anger här kommer inte ingå i vår bedömning. 

Det går att göra max tre val per klassificering. Ange den viktigaste först. 

Klassificering av behovsområde * 

• 08 Omsorg (Trygghet) 
• 02 Boende 
• 04 Hälsa (Hälso- och sjukvård) 

Klassificering av forskningsområde * 

• 5.6.02 Studier av offentlig förvaltning 

Klassificering av produktområde * 

• 84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning 
• 87.30 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 
• 94.99 Övriga tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer 



KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR) 

Organisation 

UPPSALA 
PENSIONÄRSFÖRENINGARS 
SAMARBETSRÅD 

Arbetsplats 

UPPSALA 
PENSIONÄRSFÖRENINGARS 
SAMARBETSFtÅD 

Organisationsnummer Adress 
817603-4711 STORGATAN 11 
Adress 753 31 
Storgatan 11 UPPSALA 
753 31 Webbplats 
Uppsala www.uppsalapensionarerna.se  
Webbplats Telefon 

073-377 70 32 
Telefon Kommun 
0733-777032 Uppsala 
Kommun Land 
Uppsala Sverige 
Land 

Sverige 



KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT 

Person 

Jan Ask 

E-post 

ordforande.ups@uppsalapensionarerna.se  
Direkte lefo n 
0760-25 27 00 
Mobil 
0733-777032 
Kon 
Man 
Födelseår 

1948 

Arbetsplats 

Storgatan 11 

Orga nisation 
UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS 
SAMARBETS RÅD 

Orga nisationsnummer 
817603-4711 

Adress 
Storgatan 11 

753 31 
Uppsala 
Telefon 
0733-777032 

Kommun 
Uppsala 
Land 
Sverige 



KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE 

Person 

Roger Jo Linder 
E-post 

roger.jolinder@uppsala.se  
Direktelefon 

0187272365 
Mobil 

0708248612 

Arbetsplats 

Äldreförvaltningen 
Organisation 
Uppsala kommun 
Organisationsnummer 
212000-3005 
Adress 

Kön 753 75 
Man Uppsala 
Födelseår Telefon 
1950 018-727 00 00 

Kommun 
Uppsala 
Land 
Sverige 



BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD 

i Totalt 

2017 2018 2019 Summa 

Personalkostnader 10 000 358 000 302 000 670 000 

Utrustning, mark, byggnader 0 30 000 30 000 60 000 

Konsultkostnader, licenser m.m 0 200 000 150 000 350 000 

övriga direkta kostnader inkl. resor 0 25 000 25 000 50 000 

Indirekta kostnader 0 35 000 35 000 70 000 

Totala kostnader 10 000 648 000 542 000 1 200 000 

Projektets finansiering 2017 2018 2019 Summa 

Varav sökt bidrag från Mnnova 0 300 000 300 000 600 000 

Varavandra finansiärer 0 0 0 

Varav egen finansiering 10 000 348 000 242 000 600 000 

Total finansiering 10 000 648 000 542 000 1 200 000 

Projektets beräknade stödnivå 50.0% 

Koordinerande projektpart (koordinator) 

I UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD 

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD (817603-4711) 

2017 2018 2019 Summa 

Personalkostnader 10 000 220 000 165 000 395 000 

Utrustning, mark, byggnader 0 15 000 15 000 30 000 

Konsultkostnader, licenser mm 0 25 000 80 000 105 000 

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 15 000 15 000 30 000 

Indirekta kostnader 0 25 000 25 000 50 000 

Totala kostnader 10 000 300 000 300 000 610 000 

Anansiering 2017 2018 2019 Summa 

Sökt bidrag från Mnnova 0 300 000 300 000 600 000 

Andra finansiärer 0 0 0 o 
Egen Finansiering 10 000 0 0 10 000 

Total finansiering 10 000 300 000 300 000 610 000 

Beräknad stödnivå 98.4% 



Projektparter 

e Uppsala Äldreförvaltningen (556500-0642) 

2017 2018 2019 Summa 

Personalkostnader 0 138 000 137 000 275 000 

Utrustning, mark, byggnader 0 15 000 15 000 30 000 

Kons ullkostnader, licenser m.m 0 175 000 70 000 245 000 

övriga direkta kostnader inkl. resor 0 10 000 10 000 20 000 

Indirekta kostnader 0 10 000 10 000 20 000 

Totala kostnader 0 348 000 242 000 590 000 

Anansiering 2017 2018 Summa 2019 

Sökt bidrag från Mnnova 0 0 0 0 

Andra finansiärer 0 0 0 0 

Egen Finansiering 0 348 000 242 000 590 000 

Total finansiering 0 348 000 242 000 590 000 

Beräknad stödnivå 0.0% 



POTENTIAL 
Här presenterar ni information som kopplar till kriteriet Potential som presenteras i utlysningstexten. 

7a. Vilken eller vilka av utmaningsområdena adresseras av projektet. * 

Stärka sa mhällsservice n och minska 
bostadssegregationen 

Om fler utmaningsområden berörs, uppge vilka i textfältet. 

Bekämpa brottsligheten 

 

 

7b. Sammanfattning och vision. * 
Beskriv ert projekt så kortfattat som möjligt så att läsaren enkelt förstår och kommer ihåg vad projektet handlar om, vilken 
utmaning som adresseras och hur projektet väntas bidra till stora positiva samhällseffekter. Observera att dessa meningar 
kan komma att användas i pressmeddelandet för projekt som beviljas finansiering.  

Ålderismen är huvudmotivet för att inrätta Innovationslabb Uppsala (IU). IU utvecklar en 

modell, ett arbetssätt, som ger en plattform, där de som berörs av problem inom kommunen 

också får möta de som formellt har att hantera problemområdet och att medverka till att finna 

lösningar. En plattform anpassbar till olika områden bidrar till dess fortlevnad. 

IU ger en vidare mening åt begreppet medborgardialog. Genom samarbete berörda parter 

emellan ökar förståelsen för problemområdena och varandras förutsättningar, behov och 

värderingar. Iden är att det är de som nyttjar samhällets olika nyttigheter (offentlig och privat 

service, stadsmiljö osv) som ser problemen och som också kan se möjligheter att hantera 

problem och bidra med hållbara lösningar. Därmed bidrar IU både till att minska ålderism och 

därmed diskriminering samtidgt som IU bidrar till Uppsalas hållbara utveckling på områden av 

särskild vikt för äldre. 
/87 / IO0It188k8fi 

7c. Bakomliggande behov och berörda parter. * 
Beskriv de huvudsakliga problem som projektet adresserar. Vilka är behoven och de underliggande orsaker som ligger bakom 
problemet? Vad är potentialen i att behoven möts? Vilka aktörer/målgrupper påverkas och kan påverka? 

, Ålderismen i Sverige är mer utbredd än i andra länder, enligt World Values Survey 2015. På 

'lokal nivå tar sig denna sig form genom diskriminering på många områden. Uttryck för 

förekomst av åldersdiskriminering återfinns inom så vitt skilda områden som vård och omsorg, 

samhälls- och trafikplanering, bostadspolitik, brottsbekämpning, arbetsmarknad och inte minst 

media. Projektparterna Uppsala kommun och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd 

är i första hand inriktade på det kommunala området. Genom att succesivt involvera flera 

parter kan fler problemornråden bearbetas. 
scri /-2-011-0 tecken 

7d. Innovationslabbet. * 
Beskriv det innovationslabb ni planerar att etablera eller vidareutveckla, hur det kommer bidra till att motverka segregation, 
öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle. 
• Hur kommer innovationslabbet bidra till att adressera ert huvudproblem? 
• Hur kommer ni utforma innovationslabbet för att skapa en inkluderande och öppen miljö som involverar alla berörda 
intressenter? 
• Hur kommer innovationslabbet utformas för att främja utveckling och test av sociala innovationer? 
• Hur kommer innovationslabbet säkra långsiktig implementering av de lösningar som utvecklas och testas inom ramen för 
projektet? 
• På vilket sätt gynnas individer, aktörer och samhället i stort av att ett nytt innovationslabb bildas? 

Vi avser inte att skapa något helt nytt sätt att arbeta. Som ide och förebild väljer vi en modell . 

utarbetad inom Urban Sustainable Development Lab i Storbritannien. I den modellen ingår att 

involvera olika parter för att bygga gemensamma erfarenheter i praktiken. 

Den tillämpning som utarbetats i Leeds i samarbete med äldreorganisationen Moor Allerton 

.Elderly Care (https://www.maecare.org.uk/)  ger en modell möjlig att omarbeta och utveckla för 

Uppsala och de institutionella förutsättningar som råder här. 

:Innovationslabb Uppsala innebär i sig en innovation av kommuners och myndigheters 

;arbetssätt visavis medborgarna särskilt de äldre. 

:Innovationslabb Uppsala skall ha en bas i en fysisk mötesplats, där äldre kan möta 

representanter för förvaltningar och nämnder och för företag som står för beslutsprocesser 

'inom valda områden. 

'Parallellt utformas digitala lösningar med äldrevänliga tekniker, som kan vidga kretsen av 

medverkande och stärka äldres bidrag till beslutsprocesser och samtidigt bidra till ökad 

'kunskap om äldres livssituation och förutsättningar. IT-lösning krävs också som grund för 

kommande uppföljning av projektet. Digitala lösningar ligger i linje med utveckling av den 

;smarta staden -framtidens stad. 

Framgång på ett område skapar intresse för tillämpning på andra områden. Det är genom 

sådan samverkan åldersdiskriminering och ålderism kan bekämpas. 
:Långsiktigt implementering kan uppnås via anknytning till fortsättningen på Uppsala kommuns 

projekt "Äldrevänlig stad" och det nätverk som ligger till grund för detta: WHOs "Age friendly 

.Cities and Communities". 
1357 /3-01:511-Telk en 

7e. Omvärldsanalys. * 



Beskriv er analys av projektets omvärld. Vad visar er initiala faktainsamling om situationen i det län/kommun, företag, 
organisation eller myndighet inom vilket projektet kommer att äga rum. Även regelverk, lagstiftning samt resultat av tidigare 
genomförda och pågående projekt inom ämnesområdet är relevanta. 

Innovationsprojekt pågår på andra håll som framgår av t.ex. 

http://socialinnovationskane.se/om-oss/  

Fakta som visar förekomst av åldersdiskriminering kan nämnas: 

1)Äldres repesentation i riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

2)Frånvaro av äldreperspektiv i stadsplanering (exempel från plandokument). 

3)Äldres möjigheter på bostadsmarknaden (statistik) 

4)Brott mot äldre, bedrägerier, våld mm. (brottsstatistik) 

5)Specifika punkter ur World Values Survey 2015 (bilaga). 

i 6)Press och andra media (konsultrapport + artikel i GP 

!http://www.gp.se/nyheter/debatt/stereotyp-bild-av,/oC3%A4Idre-kan-ge-fel-insatser-mot- 
ensamhet-1,4613948 ) 
Kompletteras senare 

771003 teEken 

7f. Bidra till jämställdhet. * 

Finns det jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) kopplat till projektets problemområde eller lösningar som är viktiga att 
ta hänsyn till i genomförandet av projektet? 

Motivera nedanstående svar genom att hänvisa till statistik, forskning eller andra källor. Om ni svarat ja, redogör för hur ert 
projekt relaterar till dessa jämställdhetsaspekter och hur de kommer beaktas i projektet. 
Ja 

I Överrpresentationen av kvinnor, särskilt i äldre årgångar, utjämnas genom val av 

'sammansättning av grupper respektive val av ämnen. 

'1 likhet med vad som gäller både inom Uppsala kommun och UPS upprätthålls jämn 

!könsfördelning. 

194 [1-0170 tecken 

7g. Påverka strukturer och system. * 

Beskriv hur ni i ett större perspektiv, i praktiken, kan påverka hur vii Sverige adresserar det behov/problem som identifierats. 

Innovationslabbets arbetssätt och resultat är grunden för påverkan. Därmed bidrar IU till 

medvetandet om äldres behov och resurser. Samtidigt prövas kommunens politik och 

förvaltningens gränser. Attityder ändras till mer inkluderande och deltagande i viktiga 

förädringar i vårt samhälle. Utformning av samhällsservice och privat service, av bebyggelse 

'och trafik, av arbetslivet kan påverkas. 
200-Citken 

7h. Uppskalning och spridning. * 

Beskriv hur ni kommer arbeta för att möjliggöra uppskalning, spridning och etablering av lösningar så att de kommer till 
användning nationellt eller internationellt. 

Innovationslabbet skall successivt vidga sin verksamhet till andra områden av betydelse för 

äldre. När kommuner, myndigheter och näringsliv finner ufallet vara till fördel för deras 

verksamhet kan permanenta former bildas. Goda resultat ger inspiration och föredömen. 

WHO-nätverket "Age friendly Cities and Communies" ger en möjighet att sprida modellen. 

,07 r1rinen 



AKTÖRER 
Här presenterar ni information som kopplar till kriteriet Aktörer som presenteras i utlysningstexten. 

8a. Intressentanalys. * 

Beskriv er intressentanalys. Försök ha med någon eller några från var och en av dessa intressentgrupper i projektet. Alla 
dessa aktörer har olika och viktig information att ge projektet: 
• Målgruppen (primär och sekundär målgrupp) 
• Projektägare och projektgrupp 
• Beslutsfattare 
• Experter inom området/ämnet (sakkunniga som till exempel forskare, intresseorganisationer) 
• Finansiär/er (även de som på sikt ska finansiera verksamheten)  

i.Primär målgrupp Uppsalas pensionärer och Uppsala kommuns förvaltningar. Sekundär 

`målgrupp är dels äldre inom andra föreningar än pensionärsföreningar och de som står utanför 

föreningslivet, dels verksamma inom verksamheter som berör äldre. 

ii.Projektägare och projektgrupp: Uppsala kommun genom WHO projektet "Äldrevänlig stad". 

Det följer WHOs guide, se https://www.uppsala.se/kampanjsidor/aldrevanlig-stad/. Denna 

guide är i sig omfattande, men bygger på konsultation av äldre. Det saknas tydliga former för 

att säkra äldres möjligheter att mer kontinuerligt påverka sin situation. Innovationslabb 

;Uppsala avses ge denna möjlighet. 

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) har till uppgift att bevaka pensionärernas 

intressen. UPS medlemmar är 60 föreningar med sammanlagt drygt 20 000 medlemmar. 

iii.Experter inom området. UPS medlemsföreningar är anslutna till rikstäckande 

pensonärsorganisationer. SKL har demokratifrågor bland sina uppgifter. Statsvetenskaplig och 

social forskning inom universitetet bör finna denna nya form av samverkan intressant ur 

forskningsperspektiv. 

iv. Uppsala kommun, UPS och VINNOVA 
987-Tr01oo te ck en 

8b. Aktörskonstellation. * 

Beskriv er tvärsektoriella aktörskonstellation. Vilka är de projektparter som deltar i projektet, vad kommer de bidrar med, vad 
konkret vill de få ut av att delta i projektet och varför är projektparten med ljust det här projektet? 
Motivera varför ni är lämpade att etablera eller vidareutveckla ett innovationslabb. Ta utgångspunkt i er intressentanalys. 
• Har ni tillgång till relevant kompetens, utrustning och andra faktorer som är avgörande för projektet? 
• Vilka behov kvarstår och hur möter ni dessa under projektets gång? 
• Vad krävs för en långsiktigt hållbar organisation? 
• Hur kommer kvinnor respektive män ha möjlighet att påverka projektets resultat och lösningar? T.ex. fördelning i 
DroiektaruDo och inflytande. 

Projektpartner är Uppsala kommun och UPS. Samverkan har under många år skett genom 

i kommunala pensionärsådet (KPR) och genom möten mellan UPS och äldenämndens presidium. 

;Dessa möten är former för ömsesidigt informationsutbyte. Dessutom avger UPS svar på 

remisser i skilda frågor. Innovationslabb Uppsala avses bidra ge en mer direkt form av 

;påverkan på kommunens beslutsprocesser och därmed socialt hållbara beslutsunderlag. 

;Därmed bidrar projektet till att minska ålderismen i samhället. 

,i.Kompetens. Projektparternas kunskaper räcker långt ifråga om äldrefrågor, vilket 

konstaterats i samband med mångårigt informationsutbyte. 

; ii.Vad som behöver kompletteras är konsulthjälp från Leeds genom konsulten Abhay Adhikari 

; och ytterligare någon person därifrån, detta för att få erforderlig starthjälp men också 

'vägledning under projektets gång. Vidare behövs extern medverkan för utvärdering av 

projektet. Visst tillskott av datorutrusning kan bli aktuellt. 

iii.Inom Uppsala kommun planeras en mer permanent fortsättning på projektet Äldrevänlig 

stad. Innovationslabb Uppsala kan inordnas i en sådan ram. 

; iv.På samma sätt som inom kommunens respektive UPS verksamheter i övrigt eftersträvas 

;jämn könsfördelning. I åldersgruppen pensionärer, särskilt äldre sådana, är det fler kvinnor än 

män. Detta kan, men bör inte, påverka både problemidentifiering och sökta lösningar. 
1104 -UJ , 

8c. Partners. * 

Beskriv de samarbeten och partnerskap som är viktiga för projektets genomförande och framgång. 
• Vilka har bekräftat sitt deltagande och vilka förväntar ni etablera partnerskap med under projektets gång? 
• Ange referens (namn och kontaktuppgifter) för era samarbetspartners och vad ni samarbetar kring. 
• Beskriv varför de är partners och inte projektparter. 

Såväl kommunen som UPS har kontakter med region Uppsala och med polisen i relevanta 

frågor. Uppsala kommuna har ett särskilt ansvar för minoritetsspråken finska och meänkeli. 

'Det kan aktualisera frågor kring dessa gruppers problem. 

'Handikapp- och invandrarorganisationerna i Uppsala harfrågor, som berör deras äldre. 

Härutöver måste engageras representanter för näringsliv och kommersiell service. Bland 

i universitetets i Uppsala institutioner kommer kontakter att tas med tänkbara 

‹forskarhandledare. 

, Konsulten Abhay Adhikari, Leeds, är vidtalad att medverka i genomförandet. 
50 07-130-0 .-"Far.,c <en 

8d. Involvering av målgrupp och nya aktörer. * 

Beskriv hur ni kommer arbeta aktivt för att bjuda in och inkludera målgruppen och andra aktörer (företag, akademi, ideella 
föreningar etc) för att skapa ett inkluderande innovationslabb. 



Två kanaler är avgörande. Inom Innovationslabb Uppsala byggs ett informationssystem upp. 
Representanter för olika målgrupper bjuds in för direkt information. Ett första exempel är UPS 

hemsida och nyhetsbrev samt dess direkta kontakter med medlemsföreningarna. Projekt 

Äldrevänlig stad har byggt upp en organisation för information och har återkommande 

'sammanträffanden med grupper av äldre. Projektet involverar alla kommunens förvaltningar. 

!UPS kontaktnät via dess 60 medlemsföreningar med 20 000 medlemmar är en bra början. 
455 / 1400 tecken 

8e. Förankring. * 

Beskriv hur projektets deltagande aktörer har intern förankring hos ledning på plats för att gå mot samverkan med 
deltagande parter; företag, akademi, ideella föreningar etc. 

De namngivna aktörerna har uppdraget från sina respektive huvudmän att medverka i 

projektet. Uppsala kommuns äldreförvaltning har kommunstyrelsens uppdrag att driva 

;projektet Äldrevänlig stad. Deltagarna från kommunen i inledningsskedet är tjänstemän där. 

I UPS aktörer är styrelseledamöter respektive anställda av UPS. Allt eftersom nya aktörer 

involveras förutsätts de agera på sina uppdragsgivares mandat. Därmed återförs projektets 

arbete och resultat till respektive uppdragsgivare. 
42S 500 tec 



GENOMFÖRBARHET 
Här presenterar ni information som kopplar till kriteriet Genomförbarhet som presenteras i utlysningstexten. 

9a. Projektmål och samhällseffekter. * 

Beskriv projektets övergripande målsättningar och förväntade resultat efter ett lyckat samverkansprojekt. Målen i projekt 
sätts på olika nivåer och varje mål ger svar på följande: 
• Övergripande mål: Vad man vill uppnå med projektet på lång sikt? Varför är det viktigt för individen och för samhället? 
• Projektmål: Hur vill projektägaren och målgruppen att idealsituationen ska se ut på medellång sikt? Varför behöver 
målgruppen projektet? Vad ska ha uppnåtts vid projektslut? 
• Delmål: Vilka olika områden/delmål består situationen av? Delmål är kortsiktiga mål till vilka arbetspaket i projektplanen 
kopplas. 
Målen ska relatera till etableringen eller vidareutvecklingen av innovationslabbet samt mål för utveckling och test av nya 
lösningar (tjänster, metoder etc) „ 
i.Det övergripande målet är att minska bostadssegregationen och öka äldres sociala nätverk, 

:genom att etablera nya innovativa samarbeten mellan Uppsalas äldreorganisationer 

representerade av UPS och Uppsala kommun. Genom att tillsammans belysa äldres sociala 

.segregering, och hitta smarta kreativa lösningar, förväntas större insikt och förståelse för 

!äldre situation hos samtliga målgrupper. Med större insikt följer också en tydligare problembild, 

och därigenom öppnas möjligheten för en effektivare och relevantare samhällsservice. 

11) Etablera Innovationslabb Uppsala som ett långtgående samarbete mellan Uppsala kommun 

och Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), med fysisk hemvist under 

projektperioden i UPS lokaler på Storgatan 11 i Uppsala 

2) Utbildningsinsatser: Genomföra fyra heldagsworkshops under ett år. Utbildningsdagarna 

, syftar till att skapa utrymme för innovation, experimenterande och produktutveckling, med och 

iför äldre tillsammans med kommunen.sociala isolering och segregering i Uppsala och stärka 

kommunens samhällsservice. 

4) Funktionell digital produkt: Utifrån de fyra prototyperna välja en som utvecklas till en 

,betaversion, som testas som en gemensam pilot i projektet 

:5) Ta fram öppen källkod till den digitala produkten, som vid projektets slut överlämnas till 

'Uppsala kommun för långsiktig drift. 

iii.Delmål är att genomföra och dokumentera följande etapper. I: Innovationslabbets ledning 

och organisation etableras. Tidplan fastställs. II: Upprättande av startrapport till VINNOVA. III: 

Engagera pensionärer och tjänstemän för ett första delprojekt. IV: Genomförande av 

workshops med medverkande inklusive summering av utfallet. V: Genomförande av 1-2 fler 

delprojekt utifrån erfarenheter i steg IV. VI:  Utvärdering av de olika etapperna som grund för 

en permanent fortsättning av Innovationslabb Uppsala. VII: Slutrapport. 
1b2b / JUUtl tecken 

9b. Mätning av mål, indikatorer och samhällseffekter. * 

Beskriv vad och hur ni ska mäta och analysera måluppfyllelse och resultat samt vilka indikatorer ni kommer använda er av. Hur 
vet ni om projektet uppnår sina mål och om situationen blir bättre för målgruppen? Vilka indikatorer har ni identifierat med 
vars hjälp ni kan mäta projektets utveckling och resultat? En indikator är ett mått på måluppfyllelse och ett sätt att göra ett 
projektmål samt dess delmål tydliga och påtagliga. 
Tänk på att det inte är aktiviteter som efterfrågas utan resultatet av dessa, dvs. resultatmål som bör fånga någon form av 
kvalitet, prestanda, värde eller dylikt. 

,i.Målet att reducera ålderism kan mätas indirekt i former som redovisas under punkt 7 e ovan. 

:Effekter kan endast avläsas efter en längre period. Deltagarna ide olika projektetapperna 

lintervjuas om sina uppfattning om ifall och hur medverkan medför avsedda förbättringar. 

ii.Indikatorer på effekter visar sig i form av utformning av beslutsunderlag och i form av beslut i 

berörda organisationer, 

iii.Att mäta samhällseffekter. Det låter sig inte enkelt göras att påvisa att förändringar lokalt 

resp. i landet i form av indikatorerna respektive diskriminering över tiden kan kopplas direkt till 

• Innovationslabb Uppsala. 
-7297-21TOU1EEk e n 

9c. Risker i måluppfyllelse. * 

Identifiera de huvudsakliga riskerna för att målen för projektet inte uppnås, givet att ansökan skulle beviljas. 

'i.Innovationslabb Uppsala kan upplevas som ökad byråkrati och ren formalitet, 

ii.Det kan också upplevas som ett intrång i politikers och företagsledares beslutsfattande. 

iii.Attitydförändringar till äldre tar sig uttryck på lång sikt. Slutsatsen om sambandet mellan 

Innovationslabbet som orsak till ändrade attityder och därmed minskad diskriminering som 

effekter låter sig inte lätt underbyggas. 
345-1-501Freck en 

9d. Organisering och genomförande. * 

Beskriv projektets genomförande och hur ni kommer att strukturera och organisera ert arbete för att nå projektmålen. 
• Hur kommer projektet organiseras så att både kvinnors och mäns behov och erfarenheter integreras i genomförandet och 
organiseringen av projektet? 
• Vilka är de huvudsakliga resurser som krävs för att driva igenom projektets nyckelaktiviteter? 



I: Innovationslabbets ledning och organisation etableras. Det är projektparterna som formar 

ledningsgrupp. Avtal med konsulten upprättas. Tidplan preciseras. Bokning av Innovationslabb 

Uppsalas möten. Val av första ämnesområde för "utbildningsomgången". 

Upprättande av startrapport till VINNOVA. 

:III: Utarbetande av IT-lösningar för projektet. 

IV: Engagera pensionärer och tjänstemän för ett första delprojekt, "utbildningsomgången". 

Därvid säkras en jämn könsfördelning i grupperna. 

:
V: Genomförande av workshops med konsultmedverkan och deltagarna. Summering och 

;utvärdering av utfallet. Utseende av ledare för nästa steg. 

1VI: Planering och genomförande av 1-2 fler delprojekt utifrån erfarenheter i steg V. Konsulten 

?medverkar vid behov. 

>VI: Utvärdering av de olika etapperna som grund för en permanent fortsättning av 
Innovationslabb Uppsala. 

:VII: Slutrapport 20/12 2019. 
ec en 

9e. Projektplan. * 

Beskriv er projektplan med delmål och budget i maximalt 8 arbetspaket. Sammantaget ska projektplanen beskriva hur ni 
väntas nå era övergripande projektmål. 
Projektplanen ska innehålla aktiviteter för etableringen eller vidareutvecklingen av innovationslabbet, utveckling och test av 
nya lösningar (tjänster, metoder etc) samt planering och aktiviteter för spridning och uppskalning. 
Klicka på lägg till för att ange fler. 

Namn på arbetspaket 

Innovationslabb Uppsala 
22 / 70 tecken 

Mål 

, Minska ålderism och diskriminering. Bidra till 
' socialt hållabara beslut. 

54 / 150 tecken 

Beskrivning 

Innovationslabbet blir en för kommunal och andra inblandade ny arbetsform verksamhet som 

;möjliggör fördjupad medborgardialog. De grupper som tar del av kommunens och andras 

:tjänster får också påverka hur de utformas samtidigt som parterna utvecklar kunskap om och 

förståelse för varandras behov, värderingar och begränsningar. 
2/32 / 505 zec,  en 

Total kostnad (SEK) 

0 

Vinnova (SEK) 

Namn på arbetspaket 

Innovationslabb Uppsala 
22 / 70 recken 

Mål 

Mindre av ålderism och därmed minskad 

diskriminering 
f: 1. 513 ',Hey:-.,"<-"-äi 

Beskrivning 

Innovationslabbet blir en för kommunal och andra inblandade ny verksamhet arbetsform —1 
verksamhet som möjliggör fördjupad medborgardialog. De grupper som tar del av kommunens 

och andras tjänster får också påverka hur de utformas samtidigt som parterna utvecklar 

kunskap om och förståelse för varandras behov, värderingar och begränsningar. 
252 / 500 tecken 

Total kostnad (SEK) 

0 

Vinnova (SEK) 

0 

9f. Ideell tid/volontärtimmar. * 

Ange antalet eventuella volontärtimmar som förväntas förbrukas inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet. 
Observera att dessa timmar är ej stödberättigade (Se utlysningstexten avsnitt 6 'Hur stort bidrag kan vi ge'). 

100; 

9g. Riskanalys för genomförandet. * 

Beskriv de största projektspecifika riskerna och vilka åtgärder som ni kommer att vidta för att undvika dessa. 



De punkter som anges under 9 c ovan är utgångspunkten. Informatin och utbildning av 
berörda är nödvändiga inslag. 

Vad gäller finansiering så finns alltid en viss risk för omprioriteringar. 

Många äldre saknar datorer/datorvana och kan endast delta i fysiska möten, vilket kan 
bbegränsa deras deltagande. Plats för nytänkande! 

9h. Team. * 

Ange de nyckelpersoner (från alla projektparter och hos samarbetspartners) som väntas medverka i projektet. Fyll i tabellen 
nedan (en tabell per person, max 8 personer). 
Klicka på lägg till för att ange fler. 

Namn, ålder och kön 

Jan Ask, 69 år, man 
15/ SO tecken 

Titel, Organisation 

UPS 

 

--- 

 

   

3 50 tec,,en 

Omfattning av medverkan (0/0) under hela projektet 

10% 
JO dn 

Roll i projektet 

Koordinator 
11 i 50 tecken 

Kompetens, erfarenhet, relevans för projektet 

Ordförande i UPS. Flerårigt kommunalråd i Uppsala 

43 / 300 .tecken 

Motiv till varför personen är viktig för projektet 

'Erfarenhet, kunskap, goda kontakter i kommunen 

41 i 300 tecken 

0 / 300 tecken 

Namn, ålder och kön 

Roger Jo Linder, 67 år, man 

Titel, Organisation 

Uppsala kommun, äldreförvaltningen 

Omfattning av medverkan (0/0) under hela projektet 

15% 

Roll i projektet 

Projektledare 
JO/JO te ck e n 

Kompetens, erfarenhet, relevans för projektet 

Mångårig tjänsteman i kommunen på chefsnivå. 

39 / 300 tecken 

Motiv till varför personen är viktig för projektet 

Roger är projektledare för kommunens projekt Äldrevänliga Uppsala, del i WHOs nätverk "Age 

.friendly Cities and Communities". Van projektledare. 
125 / 300 tecken 

Övrigt 

5 / 300 tecken 

Övrigt 



Namn, ålder och kön 

Sven-OlovLarsson, 78 år, man 
25 / 50 tecken 

Titel, Organisation 
Kassör, UPS 

10 / 50 TeCen 

Omfattning av medverkan (Wo) under hela projektet 

120% 

Roll i projektet 

Ekonomiansvarig, medverkande i olika 

etapperna 

Kompetens, erfarenhet, relevans för projektet 

Fil lic, universitetslektor i nationalekonomi. UPS kassör sedan 2009. 

617 300 tecken 

Motiv till varför personen är viktig för projektet 

Ekonomihanteringen cenral, brett intresse för ämnesområdet. 

  

     

54 / 300 tecken 

Övrigt 

0 300 tecken 

Namn, ålder och kön  
;Matthieu Hartig, 46 år, man 

23 / 50 tecken 

Titel, Organisation 

I Webbredaktör UPS 
15/ 50 Te.C; en 

Omfattning av medverkan (0/0) under hela projektet 

25% 
3 / 50 

Roll i projektet 

IT-ansvarig, kontakt med konsulter. 
32 / 50 tecken 

Kompetens, erfarenhet, relevans för projektet 

Utbildad webstrateg. Berghs school of communication. 

47 / 300 tecken 

Motiv till varför personen är viktig för projektet 

;Lång erfarenhet av samverkan med konsulten. Nödvändig för upplägget av projektets 

l informationsstrategi. 
92 / 300 tecken 

Övrigt 
i 

/ 300 tecken 

1 



BILAGOR 

Ej obligatoriska bilagor 

Bilaga i form av länk till video eller visualisering 

Bilaga i form av länk till video eller visualisering för att demonstrera hur ni vill samverka och genomföra projektet. Två A4 eller en videolänk (max 3 min) på videosite 
som Youtube eller Vimeo. Bilagan förväntas bestå av illustrationer med beskrivning och får innehålla max 300 tecken. Observera att sidor utöver efterfrågat antal 
tecken inte bedöms. 

Intyg om försumbart stöd 

Till blankett för "Intvo om försumbart stöd"  



FÖRHANDSGRANSKA OCH KLARMARKERA 
Du har fyllt i en ansökan till utlysningen Social innovation mot segregation. 

När du är färdig med ansökan måste den klarmarkeras. 

Vid avläsning eller när utlysningen stänger kommer den klarmarkerade ansökan att registreras hos Vinnova. Då kommer en 
mottagningsbekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. 

Fram till avläsning eller till dess att utlysningen stänger går det att låsa upp ansökan, ändra i den och sedan klarmarkera den 
på nytt. Observera att en upplåst, ej klarmarkerad ansökan inte kommer att registreras hos Vinnova. 

Ansökningar som kompletteras på Vinnovas begäran skickas in direkt. 

Inskickad av 

Förnamn 

Sven-Olov 

Efternamn 

Larsson 

E-postadress 

i  kassor.uosPuoosalapensionarerna.se   

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc 

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd 
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