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Motion om att utöka stödet till organisationen
Volontärbyrån
Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Peter
Wallmark (SD) dnr KS 2020/712.

Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Patric Rylander
Förvaltningschef

Raili Karlsson
Avdelningschef

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att utöka stödet till
organisationen Volontärbyrån från Peter Wallmark (SD) till
stadsledningskontoret, äldrenämnden, Farsta stadsdelsnämnd,
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd,
Volontärbyrån. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 6 oktober 2020.
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Ärendet
I en motion av Peter Wallmark (SD) föreslås att det utreds av
berörda förvaltningar hur ett idéburet offentligt partnerskap kan
initieras med Volontärbyrån i syfte att ge stöd till äldre utsatta
stockholmare. Sverigedemokraterna ser positivt på Volontärbyråns
verksamhet och anser att staden bör inta en aktiv roll i att främja
organisationens arbete för att hjälpa den här kategorin av äldre i
kommunen.
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Vidare föreslår motionären att berörda förvaltningar utreder hur ett
idéburet offentligt partnerskap kan initieras med volontärbyrån i
syfte att ge stöd till äldre utsatta stockholmare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Samverkan med
fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 23
september 2020. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av
ärendet den 22 september 2020.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldrenämnden har sedan 1 januari 2020 ett IOP-avtal (Idéburet
Offentligt Partnerskap) med Volontärbyrån. Uppdraget är att förse
ideella föreningar med volontärer. De ska främja en utveckling där
fler stockholmare vill engagera sig för äldre.
Volontärbyrån ska arbeta för att stötta ideella föreningar i
kommunen som arbetar med äldre med utbildningar för hur de kan
rekrytera fler volontärer till sina verksamheter. Volontärbyrån har
under våren arbetat med att knyta kontakter med
frivilligorganisationer i Stockholm.
Äldreförvaltningen kommer under hösten att utvärdera arbetet med
Volontärbyrån för att därefter ta ställning till utveckling av
uppdraget.
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