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Svar på skrivelse (5) om mer IT åt Värmdös seniorer
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Skrivelsen om mer IT åt Värmdös seniorer anses besvarad.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Mikael Lindström (S) har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där han
föreslår att Värmdö kommun ska bidra med ca 100 000 kronor per år under
tre år ochleller ge stöd i form av lokaler för att möta efterfrågan på
SeniorNets utbildningar i IT för seniorer.
Kommunens äldre invånare har möjlighet att utbilda sig i datorkunskap
genom att delta i kurser hos SeniorNet eller Sveriges Pensionärsförbund,
SPF, som båda samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Genom sina
intresseorganisationer bör pensionärer kunna påverka så att ytterligare
utbildningsmöjligheter ordnas i Värmdö. De kan även anmäla sig till kurser
som ges av studieförbund i någon av grannkommunerna.
Värmdö kommun bidrar idag till utbildning i IT för äldre genom att upplåta
Gurraberg utan kostnad. SeniorNet har möjlighet att ansöka om förenings
bidrag från Vänridö kommun för sin verksamhet.
Bra internetkommunikation i kommunens särskilda boenden är önskvärd,
dels för att göra det möjligt att bedriva undervisning men även för att de äl
dres behov och önskemål av att använda modern teknik kommer att öka
med tiden.
Handlingar i ärendet

Svar på skrivelse (S) om mer IT åt Värrndös seniorer, 2015-04-29
Skrivelse, 2015-03-09
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till förslagen i skrivelsen.
Jan DoIk (1(D) yrkar bifall till det utsända förslaget att skrivelsen anses be
svarad.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det utsända förslaget eller
enligt Lindströms yrkande och finner att nämnden beslutar enligt det ut
sända förslaget
Sändlista
Kommunstyrel sen
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