
MOTION 
 
Inför ett äldreperspektiv i all stadsplanering 
 
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Kommunens 
befolkningsprognos visar att för åldersgruppen 80 år och äldre kommer det ske 
en ökning i samtliga kommundelar för denna åldersgrupp. Totalt sett kommer 
andelen 80 år och äldre öka med dryga 50 procent på mindre än tio år. Att vi får 
leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga 
krav på att samhället hänger med i utvecklingen och att det anpassas utifrån 
äldres behov.  
 
I Huddinge kommun idag görs barnkonsekvensanalyser när nya projekt planeras. 
Det görs för att säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet uppmärksammas i 
samhällsbyggnadsprocessen. Till detta finns en checklista som ska användas 
kontinuerligt och vara en bilaga till planhandlingarna eller projektbeskrivningen. 
Det är bra och viktigt att Huddinge kommun jobbar med att inkludera ett barn- 
och ungdomsperspektiv. Men lika viktigt är det att inkludera ett äldreperspektiv.  
 
Syftet med att ha med ett äldreperspektiv i planeringen är att synliggöra de 
äldres bästa. Genom att föra in äldreperspektivet i ett tidigt skede av planeringen 
förbättras möjligheterna att integrera de äldres åsikter och på så sätt skapa både 
en mer inkluderande och bättre planering. Det kan handla om att få svar på 
viktiga frågeställningar såsom: ”Påverkar planförslaget viktiga platser och stråk 
för äldre?”, ”Vilka konsekvenser får projektet för äldre?” eller ”Vilka äldre 
kommer att påverkas av projektet?”.  
 
Huddinge ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, verka och vistas i 
oavsett hur gammal man är. Eftersom vi vet att andelen äldre i Huddinge 
kommer att öka är det angeläget att kommunen växlar upp sitt arbete och börjar 
inkludera ett äldreperspektiv i all stadsplanering 
 
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi att: 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att ett äldreperspektiv 
inkluderas och synliggörs i all stadsplanering i kommunen. 
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