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§ 13. Motion om att utöka stödet till organisationen
Volontärbyrån
Dnr 1.6-385/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-26.
Äldrenämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion av Peter Wallmark (SD) om att utöka stödet till
organisationen Volontärbyrån.
I motionen föreslås att det utreds hur ett idéburet offentligt
partnerskap kan initieras med Volontärbyrån i syfte att ge stöd
till äldre utsatta stockholmare.
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.
Äldreförvaltningen kommer under hösten att utvärdera arbetet
med Volontärbyrån för att därefter ta ställning till utveckling av
uppdraget.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltnings förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
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Vi anser att staden ska ha en aktiv roll i att främja
organisationer vars arbete syftar till att hjälpa utsatta äldre. Det
är därför glädjande att äldreförvaltningen ser positivt på och har
inlett ett samarbete med Volontärbyrån.
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Genom att etablera ett idéburet offentligt partnerskap med
Volontärbyrån kan verksamheten
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§ 14. Motion om att tillgängliggöra demokratin
Dnr 1.6-365/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-27.
Äldrenämnden har fått en motion från Alexandra Mattsson
Åkerström och Robert Mjörnberg (båda V) att besvara om att
tillgängliggöra demokratin. I motionen yrkas på
• Att stadens funktionshindersråd byter namn till
funktionsrättsråd.
• Att stadshusets rådssal tillgängliggörs fysiskt.
• Att staden gör en översyn för att säkerställa hur vi på bästa
sätt kan tillgängliggöra stadens handlingar för alla.
• Att föreningarna från funkrörelsen som utser representanter i
råden tilldelas medel att genomföra rekryteringsinsatser i
olika stadsdelsförvaltningar för att bredda deltagandet
oavsett bakgrund i funktionshindersråden.
Vad gäller de två första förslagen anser äldreförvaltningen att de
i första hand är en intern fråga för kommunstyrelsen och
förutsätter att synpunkter kring detta lämnas i
stadsledningskontorets svar på remissen.
Vad gäller yrkandet om att tillgängliggöra stadens dokument
anser förvaltningen att den snabba takten på digitaliseringen,
bland annat genom stadens ärendehanteringssystem eDok, har
förutsättningarna och formerna för hur handlingar tillhandahålls
förändrats. Det finns därför anledning att arbeta vidare med
denna fråga för att säkerställa att de direktiv som finns inom
området följs.
Det fjärde yrkandet är att föreningarna från funkrörelsen ska
tilldelas medel för att genomföra rekryteringsinsatser i olika
stadsdelar för att bredda deltagandet i funktionshindersråden.
Äldreförvaltningen anser att detta kan vägas in i kommande
budgetförhandlingar.
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