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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

att

ändra sista stycket i yttrandet till: Det är kultur- och
fritidsnämndens uppfattning att det utbud av IT-stöd för äldre
och integrationsfrämjande insatser som pågår i kommunen
skulle kunna få en än större effekt om insatserna samordnas på
ett bättre sätt
i övrigt yttra sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse
samt översända denna till kommunkontoret

Sammanfattning
Lars Wirten (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette Mårtensson (MP)
har inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående ITguide för äldre med ömsesidig integration. I skrivelsen konstaterar
motionärerna att många äldre i Lund har ett behov av stöd i
användandet av IT-tjänster och digitala hjälpmedel. Det framgår
även att det finns kompetens inom området IT-tjänster och digitala
hjälpmedel hos nyanlända i Sverige. I skrivelsen lyfts förslaget att
genom att möjliggöra en samverkan och skapa forum för It-hjälp för
äldre med ömsesidig integration för nyanlända skulle
integrationsarbetet och kunskapsutbytet kunna stärkas.
Kultur-och fritidsförvaltningen har undersökt utbudet av aktiviteter
och verksamheter för digital integration i Lunds kommun, det
befintliga utbudet är stort och erbjuder många olika aktiviteter som
syftar till att stärka den digitala integrationen

Yrkanden
Peter Bergwall (MP) yrkar att ändra sista stycket i yttrandet till: Det
är kultur- och fritidsnämndens uppfattning att det utbud av IT-stöd
för äldre och integrationsfrämjande insatser som pågår i kommunen
skulle kunna få en än större effekt om insatserna samordnas på ett
bättre sätt, samt att i övrigt yttra sig i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse samt översända denna till kommunkontoret.
Sebastian Jaktling (S) och Gunnar Brådvik (L) yrkar på bifall till Peter
Bergwalls (MP) yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det föreligger ett yrkande från Peter Bergwall
(MP) med flera om att ändra sista stycket i yttrandet till: Det är
kultur- och fritidsnämndens uppfattning att det utbud av IT-stöd för
äldre och integrationsfrämjande insatser som pågår i kommunen
skulle kunna få en än större effekt om insatserna samordnas på ett
bättre sätt, samt att i övrigt yttra sig i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse samt översända denna till kommunkontoret.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
beslutar i enlighet med detsamma.

Underlag för beslut



Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-01,
denna skrivelse
Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette
Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och ömsesidig
integration, daterad den 14 mars 2019

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

3 (4)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-15

KU 2020/0204

Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-15 klockan 17.30–20.40, Stora Södergatan 47,
Råbandsknopen
Christian Gehrmann (FNL), ordförande
Gunnar Brådvik (L), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Karl Melin (M)
Linn Tufvesson (M)
Eva Björn (FNL)
Elvira Mehic (S)
Edvina Palmkrantz (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Tjänstepersoner

Peder Severin, Nämndsekreterare
Michael Holmkvist, Administrativ chef
Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef

Justerare

Göran Fries (V)

Paragrafer

§ 103–114

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

4 (4)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-15

KU 2020/0204

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Christian Gehrmann (FNL)

Justerare

Göran Fries (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Paragrafer

§ 103–114

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

