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30 september, 2009 

 

Till Distriktsordförande 

 

cc: jurymedlemmarna, centrala arbetsgruppen, distriktskanslier, marknadsansvariga 

 

 

Årets Seniorvänliga Kommun 
 

 

Förbundsstyrelsen har beslutat att inrätta en utmärkelse, ” Seniorvänlig Kommun”, 

som ska delas ut varje år i januari. Saken diskuterades också vid DO-konferensen i 

Göteborg i våras. Vi har nu kommit fram till det moment som innebär att SPF-

distrikten – genom sina ordförande – kan nominera var sin kommun till utmärkelsen 

år 2009. 

 

Allmänt upplägg 

Utmärkelsen ges varje år till en av landets kommuner. Bedömning och urval sker 

under hösten, och juryn är klar med sitt beslut före utgången av december. Diplom 

samt gåva med ingravering om utmärkelsen överlämnas till vederbörande 

Kommunfullmäktiges ordförande (eller motsvarande) vid en ceremoni i respektive 

kommunhus under januari. Pressinbjudan till ceremonin görs. Publicering sker också 

i Veteranen i dess första nummer under året. 

 

Syfte 

o att offentligt lyfta fram den avgörande betydelse som kommunerna har 

för de äldres livssituation genom att visa på goda och efterföljansvärda exempel, 

o att bygga vidare på SPF:s varumärke genom en aktivitet med utpräglat 

positiv framtoning och som har möjlighet att bli uppmärksammad även i pressen. 

 

Jury 

För utmärkelsen 2009 utgörs juryn av följande personer: 

o Karl Erik Olsson, SPF:s ordförande 

o Margareta Grafström, prof. i vårdvetenskap 

o Gerdt Sundström, prof. i socialt arbete 

o Carl-Jan Granqvist, bland mycket annat professor i matkonst 

Juryns sekreterare: Gunnar Degerman 

 

Arbetsgrupp 

Av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp för planering och genomförande av 2009 

års utmärkelse är: 

o Cathrine Swenzén, förbundskansliet 

o Ingrid Lindgren, Veteranen 

o Ingela Lindberger, Förbundsstyrelsen 

o Gunnar Degerman, förbundskansliet 
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Tiplan 

o Första offentliga avisering (pressmeddelande) under vecka 37, 

o Distriktsstyrelserna organiserar arbetet för den förestående 

nomineringen med sikte på att nomineringsarbetet ska kunna påbörjas omkring den 

1/10, 

o 15/11, sista inlämningsdatum av nomineringarna, juryns arbete börjar 

omedelbart därefter, 

o november, arbetsgruppen sammanställer nomineringarna, i 

förekommande fall tas kompletterande uppgifter in, i samverkan med juryn tar 

arbetsgruppen fram ett preliminärt förslag till prioritering inklusive motivering, 

o senast första veckan i december, jurysammanträde med beslut, 

o mitten av december, arbetsgruppen formulerar beslutet och 

motiveringen för detta, 

o januari 2010, aktuell kommuns KF-ordförande och kommunchef 

informeras och tidpunkt och plats för ceremonin fastställs; information i 

januarinumret av Veteranen; pressmeddelande, 

o omkring mitten av januari 2010, utmärkelsen överlämnas. 

 

Distriktsstyrelsernas roll 

Som nämnts är det distriktsstyrelserna som nominerar en av sina kommuner till årets 

utmärkelse. Ansvarig är distriktsordförande, som bör ta hjälp av bl.a. ansvariga för 

KPR-verksamheterna i distriktet, marknadsansvariga och andra lämpliga personer. 

Deltagarna i den arbetsgruppen bör ha eller ha goda förutsättningar för att skaffa sig 

insyn i de olika kommunernas inställning till de äldre i respektive kommun. 

Arbetsgruppen bör organiseras under andra hälften av september och påbörja sitt 

urvalsarbete vid månadsskiftet september/oktober. 

 

En kontaktperson inom arbetsgruppen meddelas, när denne är utsedd, till 

sekreteraren (Gunnar Degerman) med namn, telefonnummer och e-postadress. 

 

Det slutliga förslaget, inklusive ifylld anmälningsblankett, skickas senast den 15 

november med mail till juryns sekreterare (Gunnar Degerman). Förslaget bör i det 

skedet vara hemligt. Det ska innehålla dels namnet på nominerad kommun, dels en 

kort beskrivning av grunderna för distriktets förslag. 

 

Kriterier för förslagen 

Utmärkelsen ska uppmärksamma en kommun som på ett utmärkt sätt har visat en 

positiv attityd till gruppen äldre, gärna i avseenden där resultaten till de äldres 

förmån redan nu kan avläsas. 

 

Den positiva inställningen kan ha tagit sig uttryck som exempelvis 

o påbörjade/genomförda goda och efterföljansvärda projekt eller initiativ 

inom äldreomsorgen, hemsjukvården och vården i övrigt, inklusive exempelvis mat- 

och måltidsservicen, 

o påbörjade/genomförda projekt eller andra initiativ för god hälsa bland 

kommunens äldre invånare, 

o d:o för utvecklingen av seniorbostäder och trygghetsboende, 
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o d:o avseende den yttre miljön, trafik och transporter, o.s.v. 

o särskilda åtgärder (under året eller permanent) som syftar till eller 

resulterat i gott inflytande från de äldre i den politiska styrningen (KPR, 

representation i de politiska församlingarna, etc.), exempel på lyhördhet för förslag 

och aktiviteter från de äldres sida, o.s.v. 

 

Ovanstående ska ses endast som exempel, och det går utmärkt att bygga förslagen 

även på andra typer av kriterier. Under just 2009 kan det exempelvis vara en 

intressant uppslagsända att se efter om någon kommun har utmärkt sig genom ett för 

de äldre i kommunen gynnsamt prioriteringsarbete med hänsyn till de nu aktuella 

utmaningarna i den offentliga ekonomin. Har kommunerna på ett bra sätt gjort nytta 

av de stimulansmedel av olika slag som regeringen har delat ut till kommunerna? 

Med andra ord: har ett visst problem lösts på ett förnämligt sätt? 

 

Avsikten är givetvis att uppmärksamma glädjande egenskaper och resultat. Med 

tanke på den konkurrens som kommer att visa sig vid en aktivitet av det här slaget, 

med landets alla 290 kommuner som ”medtävlare”, bör man antagligen dock undvika 

den kommun som har utmärkt sig genom ”dåligt uppträdande” på någon punkt av 

betydelse – även om resultaten i något annat avseende är berömvärda. 

 

Självfallet är det möjligt att helt avstå från att nominera någon kommun, om man 

känner att ingen av distriktets kommuner uppvisar den kvalitet som krävs i en 

nationell konkurrens. 

 

Råd och kontakter 

För ytterligare råd under nomineringsarbetet och för andra kontakter med den 

centrala arbetsgruppen hänvisas till 

Gunnar Degerman 

mail: gunnar.degerman@spfpension.se 

tel.: 08 – 692 32 58 (arb.) 

mobil: 070 – 930 69 61 

 

‘ 

mailto:gunnar.degerman@spfpension.se

