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§ 15
Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna (SN 2019.224)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens utredning 
som remissvar godkänner med tillägget att rekommendera avslag även på motionens första 
att-sats med hänvisning till befintligt förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Yttrande
Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen. Positivt är att socialförvaltningen anser att det 
behövs en strategi men vi socialdemokrater anser att det är beklagansvärt att 
socialförvaltningen inte har den kapaciteten/resursen som krävs för att tillsätta en 
projektledare till detta. Förslaget av tjm är att KS ska driva ett liknande projekt då det behövs 
en övergripande planering för de äldres välbefinnande på alla nivåer. Vi har också Agenda 
2030 som väntar på åtgärder och som som är kompatibelt med motionens intention. Specifikt 
vad gäller fallskador bland äldre enligt redovisning i handlingar till KS. Medellivslängd 
kvinnor sjunker också i Vallentuna vilket bör övervakas.
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström 20200211

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 2019 att 
Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen 
utarbetar en nämndövergripande strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna. 
Strategi och handlingsplanen ska utarbetas med stöd av en ingående äldremedborgardialog. I 
samband med detta förslås kommunstyrelsen besluta om att för Vallentuna kommuns räkning 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for 
Age-friendly Cities and Communities” (GNAFCC).

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap på uppdrag av Socialnämnden som ett 
led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. Utifrån vad som framkommit i 
förvaltningens utredning, rekommenderar förvaltningen att inte ansöka om medlemskap i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Detta då mycket av arbetet redan görs inom ramarna 
för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form av det kommunala pensionärsrådet. 
Socialförvaltningen har inte de resurser som krävs för att leda och driva arbetet med 
medlemskap i WHO:s globala nätverk.

Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och handlingsplan 
för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. Socialförvaltningens 
rekommendation är att arbeta fram en kommunövergripande strategi för ett äldrevänligt 
Vallentuna tillsammans med det kommunala pensionärsrådet (KPR).
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Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt Vallentuna vore positivt 
för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande och blivande seniorer i kommunen. 
Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, kommunövergripande strategi i form av ett 
program beslutat i kommunfullmäktige, där de politiska partierna därmed gemensamt står 
bakom strategin. Förvaltningen ser att ett program som beskriver hur politiken avser att 
utveckla kommunen för att möta behoven hos en alltmer åldrande befolkning samt analys av 
hur framtidens behov ser ut skulle underlätta för förvaltningarna i form av planering och 
samverkan.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden som 
remissvar rekommenderar att bifalla motionen i sin helhet.
Anna Frisell (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens utredning 
som remissvar med tillägget att rekommendera avslag även på motionens första att-sats med 
hänvisning till befintligt förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Ing-Maries Elfströms (S) yrkande ställs mot 
Anna Frisells (M) yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot Anna 
Frisells (M) yrkande. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Anna 
Frisells (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 Förvaltningens utredning Strategi och handlingsplan om äldrevänligt Vallentuna
 Remiss, Motion om ett äldrevänligt Vallentuna

Expedieras till 
Akten, Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens utredning som remissvar.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 2019 att 
Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår Socialdemokraterna att 
kommunstyrelsen utarbetar en nämndövergripande strategi- och handlingsplan för 
ett äldrevänligt Vallentuna. Strategi och handlingsplanen ska utarbetas med stöd av 
en ingående äldremedborgardialog. I samband med detta förslås kommunstyrelsen 
besluta om att för Vallentuna kommuns räkning ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for Age-friendly Cities and 
Communities” (GNAFCC). 

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap på uppdrag av Socialnämnden 
som ett led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. Utifrån vad som 
framkommit i förvaltningens utredning, rekommenderar förvaltningen att inte 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Detta då mycket av 
arbetet redan görs inom ramarna för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form 
av det kommunala pensionärsrådet. Socialförvaltningen har inte de resurser som 
krävs för att leda och driva arbetet med medlemskap i WHO:s globala nätverk. 
Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och 
handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. 
Socialförvaltningens rekommendation är att kommunledningskontoret får i uppdrag 
att arbeta fram en kommunövergripande strategi för ett äldrevänligt Vallentuna 
tillsammans med det kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt Vallentuna vore 
positivt för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande och blivande seniorer 
i kommunen. Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, kommunövergripande 
strategi i form av ett program beslutat i kommunfullmäktige, där de politiska 
partierna därmed gemensamt står bakom strategin. Förvaltningen ser att ett program 
som beskriver hur politiken avser att utveckla kommunen för att möta behoven hos en 
alltmer åldrande befolkning samt analys av hur framtidens behov ser ut skulle 
underlätta för förvaltningarna i form av planering och samverkan.
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Förvaltningens utredning
Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna

Inledning

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 
2019 att Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för 
äldrevänliga städer och kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår 
Socialdemokraterna att kommunstyrelsen utarbetar en nämndövergripande 
strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna. Strategi och 
handlingsplanen ska utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog. I samband med detta förslås kommunstyrelsen besluta 
om att för Vallentuna kommuns räkning ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for Age-friendly Cities 
and Communities” (GNAFCC). 

Socialförvaltningen utrett frågan om medlemskap på uppdrag av 
Socialnämnden som ett led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. 
Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och 
handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. 
Socialförvaltningen rekommenderar nämnden att låta frågan om ”Strategi och 
handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna” övervägas även utanför ett 
eventuellt medlemskap i GNAFCC då det är en fråga med tillräcklig egen  
tyngd och allvar för att stå fristående från ett eventuellt medlemskap.

Om utredningen

Utredaren kommer först presentera uppgifter om GNAFCC, medlemmar i 
Sverige, vad det är, vad medlemskap innebär, process för medlemskap och 
ansökan. För fullständiga uppgifter hänvisas till GNAFCC:s hemsida, se länk 
nedan samt bilagor till utredningen. Utredaren kommer sedan diskutera 
fördelar och nackdelar med medlemskap. Frågan om en nämndövergripande 
”Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna” kan behandlas 
som en del i en tänkt ansökan, eller som en fristående fråga. Utredaren väljer 
här ett presentera en kortare information om den demografiska utvecklingen 
och utmaningen som Vallentuna med flera kommuner står inför i framtiden, 
och varför förvaltningen rekommenderar nämnden att verka för att en 
förvaltningsövergripande strategi och handlingsplan tas fram.
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Utredaren har valt att göra en genomgång av det material som finns 
tillgängligt om medlemskap via nätverkets hemsida1 Material från WHO finns 
tillgängligt på engelska. De begrepp som används i utredningen är fritt 
översatta från de engelska originalen. Utredaren har även gått igenom 
tillgängligt utredningsmaterial från ett mindre urval kommuner som antagits 
som medlemmar eller utrett frågan. Genomgången visar att några av 
kommunerna gjort sin baslinjemätning och stor del av planering inför 
ansökan, medan andra har gjort ansökan med ambitionen att genomföra 
baslinjemätning och planering under tid för ansökan eller som medlem. 
Någon kommun har också tagit ställning till att inte deltaga, då de gör 
bedömningen att medlemskap inte skulle tillföra deras redan existerande 
arbete något.

Vad är WHO:s globala nätverk?

Globalt finns ca 1000 städer och 41 länder representerade i nätverket. De som 
presenteras som medlemmar i Sverige på WHO:s hemsida är:

 Göteborg
 Hallstahammar
 Stockholm
 Uppsala

WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer är ett ramverk för att främja 
lokalt utvecklingsarbete. Ramverket bygger på åtta huvudområden utifrån 
vilka åldersvänliga praktiker byggs. Dessa åtta huvudområden är:

 Samhällsstöd, vård och omsorg
 Transport, kollektivtrafik
 Bostäder
 Social delaktighet
 Utomhusmiljöer och bebyggelse
 Respekt och social inkludering
 Delaktighet i samhälle och arbetsliv
 Kommunikation och information

WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner bygger på fem 
styrdokument, däribland WHOs strategi och handlingsplan för åldrande och 
hälsa i världen, WHOs analys av åldrande och hälsa ur ett globalt perspektiv. 
Ett av styrdokumenten är också Age-Friendly Environments in Europe 
(AFEE):s policy och råd avseende följande områden som motsvarar svensk 

1 (https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/) 200120

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network/
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äldreomsorg och hälso-och sjukvård. Även dessa råd inkluderar åtta 
huvudområden däribland fallprevention och främjande av fysisk aktivitet.

Medlemskriterierna bygger på att staden eller kommunen finns i en WHO-
medlemsnation, att den ansökande staden eller kommunen bygger på ett 
ordnat folkstyre och har den auktoritet och kapacitet som krävs för att 
samarbeta intersektoriellt, göra sina egna baslinjemätningar samt utveckla, 
implementera samt följa och utvärdera handlingsplaner och strategier.  
Vidare ska staden eller kommunen genom sin ambition med medlemskapet 
visa på respekt för olikheter, jämställdhet mellan grupper där bristande 
jämställdhet ska identifieras och adresseras, äldre människors deltagande ska 
värderas och uppmuntras i alla livsaspekter. Äldre människors rättigheter ska 
respekteras så att åldrande och död sker med värdighet. 

WHO lyfter fram att fördelen med att vara medlem i nätverket är tillgång till 
information i det globala nätverket, stöd från nätverkets resurser, erkännande 
och synlighet på WHOs hemsida och i andra sammanhang som en äldrevänlig 
stad eller kommun samt möjligheter till internationellt samarbete.

Vad innebär ett medlemskap?

Nedan tabell visar förhållningssätt till de praktiker som ingår i deltagandet i 
nätverket. En genomgång av det material som presenteras på nätverkets 
hemsida visar att ett deltagande i nätverket innebär ett långsiktigt åtagande 
och engagemang. Även arbetet med ansökan, i det fall den ansökande staden 
eller kommunen väljer att inkludera baslinjemätning och arbete med dialoger 
i ansökan är ett gediget arbete som sker över längre tid. Arbetet ska inkludera 
äldre, beslutsfattare och problemägare (stakeholders) i alla delar.

Fig. 1 Leds av myndigheten Leds av deltagarna 
Engagera och förstå Baslinjemätning Definiera problem Deltagarna ska delta 

nödvändiga 
avväganden i 
baslinjemätningen. 
Äldre personer ska 
involveras i 
framtagandet.

Planera Strategisk planering Strategi Deltagarna ska 
involveras i 
planeringen

Agera Initiera förändring, 
stödja och 
koordinera 
processer.

Implementering Deltagarna ska erbjuda 
möjligheter att testa 
och påverka lösningar

Mäta/utvärdera Värdera 
processresultat 
följa/värdera 
fortsatt utveckling 

Utvärdering Deltagarna ska 
involveras i 
utvärdering
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med avstamp i den 
inledande 
baslinjemätningen

Nedan modell visar hur medlemmar i nätverket ska arbeta för äldrevänliga 
miljöer i samtliga av ramverkets åtta huvudområden. I WHOs guide framgår 
att breda grupper av äldre ska inkluderas i stegen, även äldre som är svåra att 
nå eller har svårt att göra sin röst hörd.

Fig.2

Äldrevänliga 
miljöer

Engagera och förstå
Sätta upp en styrgrupp

Ta del av äldres synpunkter och 
perspektiv inför baslinjemätning.

Baslinjemätning genomförs
Säkra politiskt engagemang i 

medlemsskapet

Planera
Framtagande av strategi och 

mål
Ansvar och roller deinfieras i 

strategin
Skapa acceptans för strategin

Agera
Ta fram en handlingsplan utifrån 

strategi och mål
Säkra stöd och ekonomiska 

förutsättningar
Implementera planen

Ta vara på framgångsrika praktiker och 
utveckla dessa

Mäta/utvärdera
Följ utvecklingen

Utvärdera mot strategi och mål
Skapa politiskt engagemang för 

fortsatt utveckling
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Nedan tabell visar framtagande av en ansökan om medlemskap. 

Fig. 3
Ansöknings-
processens 
steg

Vad steget innebär

Ansökan  Inkluderar att fylla i medlemskapsansökan (digital).
 Brev från kommunfullmäktiges ordförande 
 Bekräftelser på att sökanden möter medlemskriterierna som 

beskrivs av WHO
 Att sökanden utser en kontaktperson som har mandat att se till 

att all kommunikation och överenskommelser med WHO är 
godkända av aktuella beslutsfattare, problemägare och lokal 
administration.

Bedömning WHO bedömer sedan om sökanden uppfyller kriterierna. Vid brister kan 
ansökan behöva kompletteras.

Godkännande Vid godkänd ansökan kommer medlemmen erhålla ett certifikat som 
erkänner att medlemmen har startat sin resa mot att bli en äldrevänlig 
stad eller kommun. 

Medlemsprofil Medlemmen ska sedan skapa en medlemsprofil till nätverkets hemsida
Deltagande i 

nätverket
Medlemmen fortsätter sedan med deltagande i nätverket och att 
fortsätta utveckla sina äldrevänliga praktiker enligt det åtagande som 
medlemskapet innebär.

Ansökan för medlemskap görs om under januari 2020, det är möjligt att den 
sedan skiljer sig, från vad som presenteras i följande text. Ansökan har fram till 
januari 2020 utgjorts av uppgifter om staden eller kommunen, nationell 
hemvist, staden eller kommunens ledarskap och kontaktinformation, 
kontaktinformation till ansvarsbärande enhet och funktion, uppgifter om 
eventuella samarbetspartners, demografiska uppgifter, beskrivning av redan 
existerande åldersvänliga aktiviteter, eller planerade åldersvänliga aktiviteter, 
uppgifter om äldre personer engagemang, existerande övergripande 
samarbete. Vidare ska bilagor i form av bildmaterial till medlemsskapssida, 
brev från kommunfullmäktiges ordförande (letter from the mayor) samt redan 
existerande handlingsplaner, baslinjemätningar och liknande inkluderas i 
ansökan.
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Vallentuna kommuns arbete för äldre idag

Kommunerna i Sverige ansvarar för att planera för bostadsförsörjningen samt 
för planläggning och andra åtgärder som gör att bostäder kan byggas.

Kommunen ska enligt lag2 planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att 
leva i goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några 
bostäder. Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av 
bostäder.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges (5 kap. 5 § SoL).

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa 
om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina 
insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget 
samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen ska verka för att 
det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska 
där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor (5 kap. 6 § SoL).

Vallentuna kommun har jämfört med länet i övrigt en mindre andel äldre i 
befolkningen. Samtidigt möter Vallentuna i mycket samma utmaningar som 
kommunerna i länet med en åldrande befolkning och kommunen arbetar 
aktivt för att möta samtliga invånares behov. Äldreomsorgen i kommunen ska 
leva upp till Socialtjänstlagens krav. Vallentuna ska vara en kommun som 
skapar möjligheter för invånare och företag i att uppleva en god hälsa och 
trygghet i att bo, leva och växa i kommunen. Kommunen arbetar aktivt för att 
nå dessa mål. I Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun planerar kommunen 
för nybebyggelse av bostäder lämpliga för äldre. I handlingsplanen Tryggare 
Vallentuna framkommer hur kommunen arbetar för att skapa aktiviteter som 
gör att invånare och företag i Vallentuna kommun ska ha en god hälsa och 
känna trygghet i att bo, leva och växa i kommunen. Socialförvaltningen 
arbetar kontinuerligt med att planera insatser för äldre. Socialförvaltningen i 
Vallentuna arbetar också aktivt med aktiviteter inom äldreomsorgen, som 
fallprevention samt arbetar med projekt som främjar fysisk aktivitet hos äldre.

2 Lag 2000:1383 om kommunernas  bostadsförsörjningsansvar
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Kommunalt pensionärsråd

I Vallentuna kommun finns det kommunala pensionärsrådet, (KPR) 
perspektiv på pensionärsfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en 
länk mellan Vallentuna kommun och pensionärsorganisationer. 

Genom att företrädare för kommunen informerar rådet om planer och 
förändringar – samt inhämtar synpunkter om dessa – ger kommunen plats 
för pensionärers perspektiv när beslut ska fattas. Rådet har också möjlighet 
att arbeta proaktivt med frågorna och ge förslag till anpassningar som ger 
personer pensionärer en god livskvalitet.

Kommunala pensionärsrådet har en övergripande nivå. Förvaltningarna 
bjuder sedan återkommande in till mindre samrådsgrupper på respektive 
förvaltning.

Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna

Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt 
Vallentuna vore positivt för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande 
och blivande seniorer i kommunen. Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, 
kommunövergripande strategi i form av ett program beslutat i 
kommunfullmäktige, där de politiska partierna därmed gemensamt står bakom 
strategin. Förvaltningen avråder från begreppet handlingsplan i detta 
sammanhang, då ett program mer motsvarar det omfattande innehållet. 

Förvaltningen ser att ett program som beskriver hur politiken avser att utveckla 
kommunen för att möta behoven hos en alltmer åldrande befolkning samt 
analys av hur framtidens behov ser ut skulle underlätta för förvaltningarna i 
form av planering och samverkan. Ett program som beskriver vägval 
kommunen gör när det gäller ett äldrevänligt perspektiv på 
kommunövergripande frågor. 

Frågorna rör i första hand inte äldreomsorg, utan har fokus på att förstärka 
äldre kommuninvånares möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv utan 
särskilda stödinsatser från samhället. Detta inbegriper aspekter på 
samhällsplanering, äldrevänliga utemiljöer, folkhälsa, fritids-och kulturutbud, 
möjlighet till respekt, social inkludering och delaktighet, trygghet samt 
samhällsstöd. Slutligen bör programmet även inkludera omsorg och vård. 
Fokus i strategin bör ligga på att tillvarata den äldre befolkningens möjlighet 
till att bidra och vara delaktiga i samhället, ett äldrevänligt Vallentuna.

Ett framtaget program bör kunna fungera som grund för planering, 
genomförande och uppföljning för programperioden, lämpligen 10 år framåt 
från beslut i kommunfullmäktige om programmet. Programmet bör kunna 
uppdateras vid behov och ses över för revidering minst en gång per 
mandatperiod. 
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Socialförvaltningens bedömning är att ett framtagande av en 
kommunövergripande Strategi för ett äldrevänligt Vallentuna tillsammans 
med en baslinjemätning och framtida handlingsplan för ett äldrevänligt 
Vallentuna skulle kunna innebära ett arbete med att implementera 
Världshälsoorganisationens (WHO) globala strategi för åldrande och hälsa 
och modellen äldrevänlig kommun i Vallentuna. Ett framtagande av en 
kommunövergripande Strategi för ett äldrevänligt Vallentuna kan också i sig 
innebära att kommunen ökar möjligheterna att möta framtidens 
demografiska utmaning som en äldrevänlig kommun.

Bedömningar och ekonomiska konsekvenser

För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, dock följer 
en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete 
utifrån ramverket. Själva nätverksarbetet utgår från WHO:s digitala 
plattform. Arbetet med att ta fram en ansökan, baslinjemätning, strategi 
(program för Ett äldrevänligt Vallentuna) samt en handlingsplan för 
Äldrevänlig kommun bedöms av utredaren kräva omfattande resurser i form 
av en utsedd kontaktperson för WHO som lämpligen fungerar som 
projektledare och placeras på staben på kommunledningskontoret. 
Projektledaren blir sedan en nyckelperson i det fleråriga utvecklingsarbetet. 
Projektledaren kommer även till sitt stöd behöva en styrgrupp i form av 
beslutsfattare och ledande funktioner, såväl som deltagarrepresentanter. 
Socialförvaltningen har inte de resurser som krävs för att leda och driva 
arbetet med medlemskap i WHO:s globala nätverk. Inte heller finns 
resurserna på förvaltningen att arbeta fram en kommunövergripande strategi. 
Utredaren har i följande tabell, utfrån WHO:s material uppskattat 
arbetsåtgången under kolumnen bedömd arbetstid.

Fig. 4 Leds av myndigheten Leds av deltagarna Bedömd 
arbetstid

Engagera och 
förstå

Baslinjemätn
ing

(ev. 
framtagande 
av riktlinjer 
för 
medborgardi
alog- då 
utökas 
arbetet med 
en åa 6 mån)

Definiera 
problem

Deltagarna ska delta 
nödvändiga avväganden i 
baslinjemätningen. Äldre 
personer ska involveras i 
framtagandet.

Involverar 
projektledare, 
kommunikatör 
samt funktioner 
som ska bidra med 
expertkompetens 
inom 
befolkningsstatisti
k etc. 
Framtagande av 
enkäter, 
utformande av 
dialoger m.m. 
1-2 åa 1-2 år.

Planera Strategisk 
planering

Strategi Deltagarna ska involveras i 
planeringen

Dialoger med 
deltagare. 
Inkluderar 
projektledare, 
kommunikatör 
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och ev. 
samtalsledare.
1-2 åa 6 mån-1 
år.

Agera Initiera 
förändring, 
stödja och 
koordinera 
processer.

Implementer
ing

Deltagarna ska erbjudas 
möjligheter att testa och 
påverka lösningar

Inkluderar 
projektledare 
samt flera resurser 
från flera 
förvaltningar samt 
dialog med 
deltagare. 
3-4 åa från 
samtliga 
förvaltningar 1 
år.

Mäta/utvärdera Värdera 
processresult
at 
följa/värdera 
fortsatt 
utveckling 
med avstamp 
i den 
inledande 
baslinjemätn
ingen

Utvärdering Deltagarna ska involveras i 
utvärdering

1-2 åa 
inkluderat 
projektledare, 
kommunikatör, 
controller)

Interna processer Återkomman
de 
styrgruppsm
öten för att 
följa arbetet 
och 
säkerställa 
dialog 
mellan 
projektledar
e. 
Beslutsfattar
e och 
problemägar
e

Utveckling 
och dialog

Deltagarna ska ha insyn och 
möjlighet till utbyte med 
styrgruppen.

Beslutsfattare som 
politiker, 
förvaltningschefer
. Projektledaren 
ska vara 
sammankallande 
och adjungerad 
styrgruppen.
 4 ggr/år x 4 tim. 
inkl. 
förberedelsetid för 
möte samt ca 4 
tim./månad 
uppföljande 
kommunikation.

Arbetslednin
g för 
projektledar
e

Arbetsgivar-
aspekter

- Stabschef KLK 
enligt 
normalfördelning.

Planera Framtagand
e av program

Utveckling 
och dialog

Äldre personer ska involveras 
i framtagandet

Politiken
Ledande 
funktioner 
kommunlednings
kontor samt 
förvaltningschefer
2 åa 1 år.
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Ansökningsprocessen
Vad steget innebär Bedömd 

arbetstid/arb
etsåtgång

 Inkluderar att fylla i medlemskapsansökan 
(digital).

 Brev från kommunfullmäktiges ordförande 
 Bekräftelser på att sökanden möter 

medlemskriterierna som beskrivs av WHO
 Att sökanden utser en kontaktperson som har 

mandat att se till att all kommunikation och 
överenskommelser med WHO är godkända av 
aktuella beslutsfattare, problemägare och lokal 
administration.

Engagerar 
ledande 
funktioner på 
KLK, 
kommunikatör, 
projektledare 
(HR för 
rekrytering av 
projektledare)
1 år 1-2 åa

WHO bedömer sedan om sökanden uppfyller kriterierna. Vid 
brister kan ansökan behöva kompletteras.

-
Vid 
komplettering 
engagerar 
samma 
funktioner som 
föregående steg. 
Arbetstid kan 
inte uppskattas 
idag.

Vid godkänd ansökan kommer medlemmen erhålla ett 
certifikat som erkänner att medlemmen har startat sin resa 
mot att bli en äldrevänlig stad eller kommun. 

-

Medlemmen ska sedan skapa en medlemsprofil till 
nätverkets hemsida

Kommunikatör 
och 
projektledare, 
mindre 
arbetsinsats.

Medlemmen fortsätter sedan med deltagande i nätverket och 
att fortsätta utveckla sina äldrevänliga praktiker enligt det 
åtagande som medlemskapet innebär.

Fortlöpande 
projektledare, 
kommunikatör, 
ledande 
funktioner. Går 
inte att 
uppskatta i tid i 
dag men är ett 
löpande arbete 
som pågår under 
flera år.
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Rekommendation

Förvaltningen rekommenderar Socialnämnden följande svar på remissen.

Det är positivt att utveckla en kommunövergripande strategi för ett 
äldrevänligt Vallentuna. Socialnämnden föreslår utifrån vad som framkommit 
i förvaltningens utredning kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande strategi i form av ett program för ett äldrevänligt 
Vallentuna.

Socialnämnden föreslår utifrån vad som framkommit i förvaltningens 
utredning kommunfullmäktige att avslå att den kommunövergripande 
strategin ska utarbetas med stöd av en ingående äldremedborgardialog. 
Socialnämnden föreslår att strategin utarbetas tillsammans med KPR enligt 
kommunens reglemente för KPR.

Socialnämnden föreslår vidare utifrån vad som framkommit i förvaltningens 
utredning att inte ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer. Detta då tillräckligt av arbetet redan görs inom kommunens ordinarie 
verksamhet.

Källor:

Global age friendly cities, a guide (ISBN 978 92 4 154730 7)

Membership in the Global Network of Age-friendly Cities and Communities 
(GNAFCC)- december 2019

Age-friendly environments in Europe. A handbook of domains for policy 
action (2017)ISBN 978 92 890 5288 7)

Measuring the age friendliness of cities-a guide to using core indicators (ISBN 
978 92 4 150969 5)

World report on ageing and health (ISBN 978 92 4 069481 1 (PDF))

 



VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-07 
 DNR KS 2019.061 
EMELIE HALLIN  SID 1/1 
STABSCHEF   
08-58785203    
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE   SOCIALNÄMNDEN 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Motion om ett äldrevänligt Vallentuna  

Svar på remissen önskas senast: 2020-02-04 

 

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 

 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

 

 

Emelie Hallin 

 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 

 
 
 
 
 



Socia Idemokraterna
FRAMT}DSPARTIËT

Till Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun rr februari zorg

Motion:
"strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt vallentuna"

Vi lever allt längre, och andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det som
brukar kallas för "den demografiska utmaningen" behövs ett brett, strategiskt och
förebyggande arbete. Vi behöver förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt
och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Tvärpolitiskt, nämndövergripande och i dialog med Vallentunas äldre invånare
behöver vi ta fram en strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna.

Hur kan vi skapa ett Vallentuna där alla är inkluderade och kan leva aktivt, och så
långt möjligt kunna skjuta upp behovet avvård och omsorg?

Ett sätt är att ansluta sig till wHo:s nätverk för äldrevänliga städer.

VärldshäIsoorg anisatíonens (WHO) har ett nätuerk ftr äIdreuönlig ø städer.
Ntituerket består idag au öuer 5oo medlemsstäder i g7lönder uiirlden öuer.
Fokus är på: t Tillgänglighet tíIlbyggnader ochmiljöer, z Transporter, s Boende,
4 Gemenskap ochfritidsuerksamhet,5 Socialinkludering (åIdersdiskrimineríng),
6 Medborg erligt deltag ande och inflytande, 7 Informatíon och kommunikation,
8 Vãrd, omsorg och seruice

Kommunfullmäktige föreslås besluta

uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt
arbetssätt utarbeta en nämndövergripande',strategi- och
handlingsplan ftir ett äldrevänligt Vallentuna"

strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en
ingående "äldremedborgardialog"

uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

U-LCoQ_('t

att

att

att

Socialdemokraterna i Vallentuna

Anna- Valladolid
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