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Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för 
Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har den 2020-05-20 översänt förslag till Göteborgs Stads plan för 

Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 på remiss till stadsdels- och fackförvaltningar, bolag 

och råd. Syftet med planen är att göra staden till bättre plats att åldras i med hjälp av 

utvalda aktiviteter.  Underlaget till planen är en del av ett specifikt tillvägagångssätt med 

grund i Världshälsoorganisationen WHO:s handbok för ”Age-friendly Cities and 

communities”. I nätverket för åldersvänliga städer ingår 100 städer världen över, varav en 

är Göteborg. 

Den stadenövergripande strategiska planen har tagits fram av Stadsledningskontoret i 

samverkan med berörda aktörer i enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 

2019.  Lokala förutsättningar och utvecklingsområden har bearbetats genom en ambitiös 

samverkan med en arbetsgrupp ”Framtidsutvecklare” med medverkande seniorer. Planens 

övergripande målbild är uppdelad i sex fokusområden med tillhörande mål och arton 

idéutvecklade aktiviteter. De sex fokusområdena är: mobilitet, bostäder, social 

delaktighet och inkludering, stadsmiljö och stadsutveckling, samhällsstöd och service 

samt information och kommunikation. Flera av de föreslagna aktiviteterna syftar till att 

minska ojämlika villkor samt motverka ålderism, dvs fördomar eller stereotypa före-

ställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering. 

Byggnadsnämnden föreslås få delat ansvar för aktiviteten Öka tillgängligheten till att 

delta i stadsutvecklingsprocesser inom fokusområdet Stadsmiljö och stadsutveckling 

tillsammans med trafiknämnden och park- och naturnämnden. Detta ska ske genom att:  

- Samverka och använda fler sätt för dialog och delaktighet som inkluderar fler äldre och 

möjliggör djupare behovsanalys. Målbilden för aktiviteten är att: Göteborgs Stad 

planerar och gestaltar åldersvänliga stadsmiljöer som stödjer möjligheten att åldras i 
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närmiljöer genom dialog med seniorer och att ta tillvara gruppens mångfacetterade 

behov.  

För att lyfta äldres behov i till exempel detaljplaneprocesser finns redan ett väl 

etablerat arbetssätt med stadens modell för social konsekvensanalys (SKA). 

Till aktiviteterna i planen har ett antal indikatorer tagits fram. Förvaltningen anser att 

dessa behöver bearbetas så att de i mindre grad mäter antal och andel och i högre grad 

effekterna av de aktiviteter som föreslås.   

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den aktivitet som föreslås i Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 

där byggnadsnämnden har ett samverkande ansvar innebär att justera processer och att 

planera och samarbeta kring befintliga uppdrag i tex detalj- eller översiktsplaneprocesser.. 

Utökade dialogprocesser och behovsanalyser kan och bör innebära att resurser i form av 

tid läggs på dessa. Kostnader för att genomföra åtgärder i samband med aktiviteten är 

svåra att bedöma eftersom de är beroende av vad den platsspecifika sociala konsekvens-

analysen visar i form av behov och nödvändiga förbättringsåtgärder.  Genomförandet av 

dessa åtgärder torde hamna på olika aktörer såväl hos staden som hos exploatörer och 

civilsamhälle.  

För Göteborgssamhället i allmänhet och för äldre invånare i synnerhet kommer 

stadsplanering med äldreperspektiv kunna bidra till en mer långsiktigt hållbar stad där 

förutsättningar för ett fungerande vardagsliv med samspel och tillitsfulla relationer och en 

väl omhändertagen närmiljö främjar invånarnas hälsa och välbefinnande vilket kan få 

positiva kommunekonomiska effekter.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Den föreslagna planen har utformats för att främja en långsiktig hållbar stadsutveckling 

med stadens seniora invånare i fokus. Aktiviteterna inom fokusområdet mobilitet kan 

bland annat bidra till att främja minskat bilresande genom att underlätta användning av 

kollektivtrafiken och att öka tillgänglighet i gångstråk med attraktiva och sittvänliga 

närmiljöer.  

Bedömning ur social dimension 

Den föreslagna planen har betydelse ur ett jämlikt-, mångfalds- och jämställdhets-

perspektiv. Flera av de föreslagna aktiviteterna syftar till att minska ojämlika villkor samt 

motverka ålderism, dvs fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en 

människas ålder och som kan leda till diskriminering. De anpassningar som görs för äldre 

invånare kommer dessutom att vara till nytta för hela befolkningen, både när det handlar 

om tillgänglighet och god stadsmiljö, men också genom att stimulera en ökad ålders-

mässig bredd av befolkningens möjligheter att ta del av stadens resurser. Genom att 

utveckla och framförallt, att i alla planeringsprocesser, använda det verktyg staden har 

tagit fram för att göra sociala konsekvensanalyser (SKA) kan ett seniorperspektiv sättas 

mer i fokus. 
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Beslutet skickas till 

Stadsledningskontoret (diarienummer 0632/19). Yrkanden, skiljaktiga meningar, 

reservationer, särskilda yttranden med mera från nämndbehandlingen ska bifogas. 

Bilaga. Plan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024 

Ärendet 

Den strategiska planen har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 

2019 av stadsledningskontoret i en ambitiös process i samverkan med berörda aktörer. 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 enligt stadsledningskontorets förslag att remittera 

underlaget för den strategiska planen för Göteborgs stads plan för åldersvänliga Göteborg 

2021–2024 till stadsdels- och fackförvaltningar, bolag och råd för att inhämta synpunkter 

om utformning av planens målbilder och aktiviteter med tillhörande indikatorer, 

tydliggöra kommande ansvarsfördelning samt bedöma aktiviteternas ekonomiska 

konsekvenser. Stadsbyggnadskontoret har ombetts lämna synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslöt 2019-06-12 att ta fram en strategisk plan för Åldervänliga 

Göteborg 2021-2024 med utgångspunkt från den basutvärdering som tidigare tagits fram 

med behovsbeskrivningar och synpunkter från drygt 600 äldre personer. Underlaget till 

planen är en del av ett specifikt tillvägagångssätt med grund i Världshälsoorganisationen 

WHO:s handbok för ”Age-friendly Cities and communities”. Det åldersvänliga arbetet 

ska enligt handboken ske i fyra olika faser; basutvärdering, strategisk plan, implemen-

tering och utvärdering av arbetet.   

Syftet med planen är att göra staden till bättre plats att åldras i med hjälp av utvalda 

aktiviteter. Lokala förutsättningar och utvecklingsområden har tagits fram genom en 

ambitiös samverkan med en arbetsgrupp ”Framtidsutvecklare” med seniorer som bidragit 

med sina kunskaper, erfarenheter och engagemang. 

Planens övergripande målbild är uppdelad i sex fokusområden med tillhörande mål och 

arton aktiviteter. De fokusområden som innefattas i planen är Mobilitet, Bostäder, Social 

delaktighet och inkludering, Stadsmiljö och stadsutveckling, Samhällsstöd och service 

samt Information och kommunikation., där stadsledningskontoret bedömt de tre först-

nämnda som särskilt angelägna. 

Flera av de föreslagna aktiviteterna syftar till att minska ojämlika villkor samt motverka 

ålderism, dvs fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder 

och som kan leda till diskriminering. Huvudansvaret för genomförandet av aktiviteterna i 

planen är fördelat på nämnder och bolag och merparten hamnar hos Nämnden för äldre 

samt vård och omsorg.  

Byggnadsnämnden föreslås få delat ansvar tillsammans med trafiknämnden och park- och 

naturnämnden för en av aktiviteterna inom fokusområdet Stadsmiljö och stadsutveckling i 

planen: 4.1 Öka tillgängligheten till att delta i stadsutvecklingsprocesser  

- Samverka och använda fler sätt för dialog och delaktighet som inkluderar fler äldre och 

möjliggör djupare behovsanalys.  
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Målbilden för aktiviteten är: Göteborgs Stad planerar och gestaltar åldersvänliga 

stadsmiljöer som stödjer möjligheten att åldras i närmiljöer genom dialog med seniorer 

och att ta tillvara gruppens mångfacetterade behov.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

 

Planen bygger på en grundlig och intressant process genomförd av stadsledningskontoret 

i ett utvecklingsarbete med äldre och tjänstepersoner från många av stadens förvaltningar. 

Seniorer har rekryterats till Framtidsutvecklarna för att finnas med i processen i fram-

tagandet av planen för Åldersvänliga Göteborg. Arbetssättet kan med fördel få fungera 

som en inspirerande modell för att skapa ökad delaktighet. Planen kan vara ett verktyg i 

det fortsatta arbetet för att göra Göteborg till en mer åldersvänlig stad. Vidare kommer 

den innehållsrika basutvärderingen att kunna utgöra ett viktigt underlag framöver. Planen 

innehåller en blandning av konkreta åtgärder i en lokal kontext, implementering av för-

ändrade arbetssätt samt arbetssätt för fördjupade dialogprocesser. För varje aktivitet finns 

en beskrivning av Vad, Varför och Hur som ger en fylligare bild av vad som behöver ske. 

 

Göteborg är en stad där skillnader i behov hos seniorer ser mycket olika ut beroende på 

livsvillkor; hur och var man bor, socioekonomiska förutsättningar etcetera. Vidare ser 

stadsmiljön mycket olika ut runt om i staden, och skillnader finns exempelvis i bostads-

bestånden när det gäller fördelning mellan upplåtelseformer och bostadstyper. Denna 

olikhet mellan stadsdelarna kommer att kräva en platsspecifik anpassning av den 

strategiska planens aktiviteter utifrån lokal kunskap.  

Aktivitetsbeskrivningen inom stadsmiljö och stadsutveckling är generellt skriven och det 

är i nuläget svårt att bedöma på vilket sätt planens mål kommer uppnås. Så som 

aktiviteten nu är formulerad är den snarare en målbild som inkluderar äldre i samband 

med medborgardeltagande och -inflytande i stadsutvecklingen.  

Byggnadsnämnden har redan idag i sin kärnverksamhet ansvar för åtgärder som kan 

rymmas inom fokusområdena mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering samt 

information och kommunikation utöver målområdet stadsmiljö och stadsutveckling och 

som kan bidra till ökad måluppfyllelse med ett ökat fokus på äldres mångskiftande behov. 

Till aktiviteterna i planen har ett antal indikatorer tagits fram. Indikatorerna är överlag 

utformade så att de kräver stora insatser för att kunna mäta, med risk för att resurser och 

tid tas från att åtgärda själva bristen. Förvaltningen anser att indikatorerna behöver 

bearbetas så att de i mindre grad mäter antal och andel och i högre grad effekterna av de 

aktiviteter som föreslås. Då kan en indikator svara på effekten av flera olika aktiviteter. 

Begreppet andel behöver ses över i underlaget som helhet med förtydligande av 

utgångsläge, målgrupp. För aktiviteten 4.1 Öka tillgängligheten till att delta i 

stadsutvecklingsprocesser är indikatorerna  

• Andel (%) seniorer som för första gången deltar i stadsutvecklingsprocesser samt  

• Antal nya metoder som involverar och undersöker fler behov i stadsutvecklingen.  

Om indikatorerna ska mäta hur väl ett synsätt bortom ålderism, där äldres behov och livs-

villkor lyfts i ordinarie processer, samt hur planens aktiviteter implementeras i staden 

behöver indikatorerna utformas på ett annat sätt. I en utvärdering av hur väl stadens 
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förvaltningar och bolag införlivar äldres behov i sina processer är troligen inte mätbara 

indikatorer bästa sättet utan snarare till exempel uppföljande samtal.  

Det är inte alltid bara av godo att det är nya personer som deltar i dialogprocesser 

gällande stadsutveckling, jämför tex med ungdomsråden där en kontinuitet kan bidra till 

kunskapsbygge och på så vis kunna ta hand om ett eller flera perspektiv på ett mera 

verksamt sätt. I samrådsmöten och andra sammankomster i planprocesser är majoriteten 

av deltagarna ofta seniorer men det är inte alltid som deras närvaro och den kunskap de 

representerar uppskattas fullt ut och tas vidare. En attitydförändring kan behövas på 

förvaltningarna för att nå ett normmedvetet, icke åldersdiskriminerande förhållningssätt. 

För att nå dem vi inte brukar nå i dialogprocesser kan nya metoder behöva utvecklas. För 

att lyfta äldres behov i till exempel detaljplaneprocesser finns redan ett väl etablerat 

arbetssätt med stadens modell för social konsekvensanalys (SKA). Aspekter som 

sammanhållen stad, förutsättningar för sampel, fungerande vardagsliv och identitet 

analyseras i denna modell. I dessa processer som syftar till behovsinventering, analys och 

åtgärdsförslag som är grundade på kunskap från medarbetare i staden som organisation, 

den ackumulerade kunskap som finns i bland annat statistik samt den kunskap som finns 

hos de som brukar eller verkar på en plats, behöver äldres mångfacetterade behov beaktas 

i en högre grad. Det är väsentligt att genomföra dessa platsspecifika konsekvensanalyser 

och behovsinventeringar enligt SKA-modellen i all planering av fysisk miljö snarare än 

att ta fram nya parallella processer.  

Målbilden för Mobilitet: Göteborgs Stad främjar hållbar infrastruktur och 

transportservice som möjliggör att människor kan upprätta sin rörlighet, självständighet 

och delaktighet i staden har landat i aktiviteter som antingen ska leda till att äldre lättare 

ska kunna röra sig som fotgängare eller kollektivtrafikresenärer i stadsmiljön eller till nya 

arbetssätt som involverar seniorer. I detta sammanhang kan påpekas att äldre rör sig som 

trafikanter i staden med hjälp av alla trafikslag, inte minst med bil.  

I en större skala kan mobilitet underlättas genom att tillgången till stadens resurser och en 

fungerande närmiljö med service fördelas så att skillnader i livsvillkor minskar i staden.  

 

Ekonomiskt och fysiskt tillgängliga bostäder är en förutsättning för att skapa ett jämlikt 

och fungerande samhälle, inte minst för äldre. Bostaden och boendemiljön är den 

viktigaste platsen för många seniorer och betydelsen ökar med stigande ålder. Aktiviteter 

som leder till att staden prioriterar gestaltning, lokalisering, renovering och planering för 

att nå passande bostäder och fungerande närmiljöer för en växande grupp med äldre 

skulle vara välkomna.   
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