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§ 1. Närvarande
Ordföranden Erik Slottner (KD) öppnade sammanträdet.
Ledamöter och ersättares närvaro noterades.
§ 2. Val av justerare
Ordföranden Erik Slottner (KD) valdes att tillsammans med
vice ordföranden Mirja Räihä (S) justera protokollet.
§ 3. Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2020-10-20
Äldrenämndens protokoll från 2020-10-20 anmäldes.
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
§ 4. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5. Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Inga skrivelser anmäldes

§ 6. Förvaltningschefens information/presentation
Strategen Christina Malmqvist presenterade MAS/MAR
funktion
Förvaltningschefen Patric Rylander gav en lägesuppfattning
med anledningar av pandemin.
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§ 7. Remiss av Stockholms stads EU-policyarbete inom
området digitalisering
Dnr 1.6-446/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-10-13
Digitalisering är ett av de mest prioriterade områdena för
europeiska kommissionen åren 2019-2024 och i
arbetsprogrammet för år 2020. Målet är att stå rustad för den
digitala tidsåldern och nyttja digitaliseringen för grön
omställning. Arbetet beskrivs i stadsledningskontorets förslag
till påverkansplan som början på en långsiktig process. I syfte
att underlätta Stockholm stads EU-policyarbete inom området
digitalisering föreslås att kommunstyrelsen beslutar att fastslå
stadens övergripande position i frågan och godkänna
påverkansplanen.
Stadsledningskontoret föreslår att Stockholms stads
övergripande position inom EU:s policy området digitalisering
bygger på följande grundstenar:
• Stockholms stad stödjer EU:s ambition och ökade fokus på
digitalisering.
• Stockholms stad bedömer att EU underskattat kostnaderna
och tiden som behövs för det digitala omställningsarbetet.
• Stockholms stad betonar vikten av tillgång till
operatörsneutral passiv fiberinfrastruktur för
digitaliseringen.
• Stockholms stad betonar vikten av att tydliggöra skillnader
och kopplingar mellan befintlig lagstiftning och kommande
lagförslag.
• Stockholms stad behöver öka den interna samordningen och
den externa samverkan för en framgångsrik, hållbar digital
omställning.
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