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§ 11

Redovisning av Överenskommelse mellan
Stockholms stad och den idéburna sektorn 2014

Dnr 730-17/2015 (Gemensamt ärende för äldrenämnden och
socialnämnden)
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Ärende
Sommaren 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om
Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna
sektorn. Överenskommelsen anger principiella grunder för
samverkan. Överenskommelsen signerades vid en ceremoni i
Stockholms stadshus i september 2012. Det är i dagsläget 74 ideella
organisationer som har ingått i Överenskommelsen.
Februari 2014 anordnades en uppföljningskonferens dit alla
idéburna organisationer hälsades välkomna. På konferensen
redovisades arbetet med de åtaganden som den gemensamma
arbetsgruppen haft i fokus under år 2013.
Den ideella sektorn utsåg sina representanter till 2014 års
arbetsgrupp som under året har arbetat vidare utifrån de prioriterade
områdena.
Socialförvaltningen och äldreförvaltningen föreslår att
socialnämnden och äldrenämnden godkänner redovisningen.
Äldreförvaltningen har redovisat ärendet i ett gemensamt
tjänsteutlåtande med socialförvaltningen daterat 23 januari 2015.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordföranden Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) anmäler ett
gemensamt särskilt uttalande.
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Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt enligt
förvaltningens förslag till beslut.
Utdragbestyrkande
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Särskilt uttalande från (KD), (M) och (FP):
”Samhället är så mycket mer än staten. Det ideella arbetet och vårt
rika föreningsliv är ett nav som binder samman stora delar av
samhället. Sverige skulle vara fattigare utan alla föreningar och
verksamheter som fångar upp och engagerar människor,
demokratiserar och skapar en känsla av samhällsgemenskap och
tillhörighet.
Den värdegrund, med den enskilda människan i centrum, som
många idéburna organisationer har som utgångspunkt är viktig att
se och lära av. För Alliansen är det självklart att värna det civila
samhället och den ideella sektorn och att Stockholms stad därmed
förvaltar, vårdar och utvecklar överenskommelsen. Vår förhoppning
är att majoriteten delar denna uppfattning.”
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§ 12

Avtal med Ersta Sköndal Högskola om ett fyraårigt
forskningssamarbete knutet till Institutet för
organisations- och arbetslivsetik (IOA)

Dnr 720-38/2015
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärende
Äldreförvaltningen har slutit avtal med Ersta Sköndal om ett
fyraårigt forskningssamarbete knutet till Institutet för organisationsoch arbetslivsetik (IOA). Förvaltningen bidrar med ett anslag om
200 000 kr årligen under fyra år. Under kontraktstiden kommer fyra
seminarier årligen att genomföras. Forskningsprogrammet heter
Omsorg och livsmening och omfattar fem studier med följande
teman: Den bästa omsorgen, Livets mening, Livets mening i arbete
och omsorg, Ägandet och döden – om den existentiella betydelsen
av våra ägodelar och Chef i livets gränsområden.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett anmälningstjänsteutlåtande
daterat 29 januari 2015.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt enligt
förvaltningens förslag till beslut.
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