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Sammanfattning
I motionen föreslås att äldreförvaltningen får i uppdrag att
kartlägga hur en Äldrevecka kan genomföras i Stockholms stad,
samt att planeringen därefter påbörjas för genomförande 2017.
Tanken med satsningen är att privata, offentliga och ideella
aktörer ska kraftsamla kring aktiviteter och informationsinsatser
som riktar sig till äldre.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet beskriver inledningsvis i
sitt gemensamma yttrande några av de insatser de gör för äldre
målgrupper. Förvaltningarna stöder sedan förslaget om att låta
äldreförvaltningen undersöka intresset bland de tänkta
intressenterna för en återkommande Äldrevecka innan ett
eventuellt uppdrag om genomförande lämnas.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet är beredda att inom ramen
för sina uppdrag och budgetramar delta i de samarbeten som kan
uppstå för att genomföra Äldreveckan. Genomförandet får dock
inte innebära att resurser för ordinarie verksamhet och kommande
satsningar på äldre på respektive förvaltning urholkas.
stockholm.se
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Underlag för beslut
Motion av Sofia Modig (KD) om införande av Äldrevecka i
Stockholms stad. Remisstid: 12 april 2017. Remissen inkom till
kulturförvaltningen den 19 december 2016. Motionen med dnr
106-1848-2016 inkom till kommunstyrelsen den 24 november
2016.

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben och Stockholms
stadsarkiv.

Motionens förslag
Motionären anser att Stockholm som attraktiv huvudstad behöver
sätta fokus på åldrandets alla aspekter och föreslår i det
sammanhanget att staden inför en årligen återkommande
Äldrevecka. Under denna vecka ska både offentliga, privata och
ideella aktörer kraftsamla kring aktiviteter som riktar sig till
äldre. Finansieringen ska enligt förslaget få en så kallad OPSlösning som innebär att staden och de olika intressenterna
tillsammans bidrar till genomförandet. Motionen avslutas med
förslag om uppdrag till äldreförvaltningen att kartlägga hur en
Äldrevecka kan genomföras i Stockholms stad, samt att därefter
påbörja planeringen för genomförande 2017.

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets arbete
för äldre
Stockholms stadsbibliotek
Stockholms stadsbibliotek (SSB) har ett rikt programutbud för
alla åldrar. Författarprogram, läsecirklar, filosofi- och stickcaféer
lockar särskilt äldre till att besöka biblioteken. För att tillgodose
äldre och personer med funktionsvariation köper SSB också in
medier i olika format, t.ex. storstil, Daisy-talböcker, Bok & Daisy
och lättläst. Från och med 2017 finns på försök även tillgång till
taltidning på tre bibliotek.
SSB når också äldre i sin uppsökande verksamhet på stadens
öppna träffpunkter som besöks minst en gång om året. För den
som är långvarigt sjuk eller av annan anledning inte kan ta sig till
biblioteket är Boken kommer en viktig service. Under 2016
avslutades det treåriga projektet SALUT, ett samarbete mellan
SSB och äldreomsorgen inom Södermalms SDF som syftade till
metodutveckling för både biblioteket och äldreomsorgen.
Projektet har fått starkt gensvar och ett nytt tvåårigt avtal har
skrivits mellan SSB och Södermalms SDF.
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Stockholms stadsmuseum
Stadsmuseet genomför löpande olika satsningar på äldregrupper.
Ett aktuellt exempel är berättarkaféer i Östberga inom ramen för
”Stadsmuseet på plats”. Museet har också samarbetat med äldreoch socialförvaltningen i undervisningsprogrammet Värt att
minnas för äldreomsorgspersonal. Utbildningen innehöll ett två
timmars pass i Faktarummet följt av en visning i Barnrikehuset.
Det var mycket uppskattat i utvärderingar av både chefer och av
de som deltog och gav deltagarna redskap att kunna förstå de
äldres erfarenheter och referensramar.
Stadsarkivet
Stadsarkivet har en stor och växande publik av aktiva äldre som
är intresserade av historie- och släktforskning och som attraheras
av läsesalens utbud och programverksamhet. Ett av inslagen i
programverksamheten – Onsdagshistorier – som genomförs varje
onsdag sedan 2015 är fullbelagt sedan start av en huvudsakligen
äldre publik.
På flera håll i Sverige har arkiv, ofta tillsammans med museer,
med framgång utvecklat pedagogik som riktar sig till äldre som
av olika skäl har sämre möjligheter till egna besök. Det är ett
kommande utvecklingsområde för Stadsarkivet.

Förvaltningarnas synpunkter
Förvaltningarna delar motionens utgångspunkt att äldre personer
är en viktig resurs i samhället. Det gäller inte minst i kulturlivet
där många arkiv, museer, teatrar och konserthus har en stor andel
äldre besökare. Kulturförvaltningen och Stadsarkivet strävar efter
att nå alla stockholmare och har inte minst för de äldre
målgrupperna ett omfattande utbud av program och tjänster. En
del av detta arbete sker i samarbete med andra förvaltningar i
staden, pensionärsorganisationer, studieförbund och andra ideella
organisationer. Förvaltningarnas inriktning är att utveckla detta
arbete genom höjd kvalitet på program och tjänster, förbättrad
tillgänglighet, ett större utbud under alla delar av året, samt att
också kunna involvera äldre i verksamhetsutvecklingen.
Behövs en Äldrevecka?
Förvaltningarna vill vara mötesplatser för så breda publik- och
deltagargrupper som möjligt. Samtidigt behöver olika målgrupper
nås genom olika kanaler och aktiviteter. En Äldrevecka kan
uppmärksamma både det utbud som ges under den aktuella
veckan men även de tjänster och program som deltagande
organisationer erbjuder under det övriga året. En positiv effekt av
Äldreveckan kan också vara att det uppstår nya kontakter mellan
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kommunala, ideella och privata aktörer som kan bidra till
framtida samarbeten i andra sammanhang.
Undersök intresset för Äldreveckan
Förvaltningarna stöder förslaget om att låta äldreförvaltningen
undersöka intresset bland de tänkta intressenterna för en
återkommande Äldrevecka innan ett eventuellt uppdrag om
genomförande lämnas. Kulturförvaltningen och Stadsarkivet är
beredda att inom ramen för sina uppdrag och budgetramar delta i
de samarbeten som kan uppstå för att genomföra en
återkommande Äldrevecka. Genomförandet får dock inte
innebära att resurser för ordinarie verksamhet och kommande
satsningar på äldre på respektive förvaltning urholkas.

Bilaga
Motion av Sofia Modig (KD) om införande av Äldrevecka i
Stockholms stad.

