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Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen som socialnämndens svar till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljöpartiet i Lund har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande att kommunen ska involvera
föreningar till att möjliggöra ökat digital kompetens hos äldre vid
kommunens träffpunkter. Det hänvisas till projekt som genomförts i
andra delar av Sverige där nyanlända gymnasieungdomar undervisar
äldre i digitala verktyg. Socialnämnden ska yttra sig kring motionen.

Underlag för beslutet
•
•

Motion från Lars Wirtén (MP), Axel Hallberg (MP) och Anette
Mårtensson (MP) IT-guide för äldre och ömsesidig
integration
Tjänsteskrivelse den 8 september 2020 (denna skrivelse)

Ärendet

Motionen beskriver fördelar med om kommunen skulle kunna
möjliggöra internetcafé för seniorer där nyanlända ungdomar
arbetar som IT-guider och hjälper seniorer med IT-relaterade frågor.
Syftet med arbetet är att främja integrationen och öka den digitala
delaktigheten för seniorer. Internetcaféet har till uppgift att öka och
utveckla den digitala delaktigheten hos seniorer som kan underlätta
vardagen för den äldre, öka trygghet och öka integriteten. Att få
känna sig mer delaktig, självständig och kunna ta del av vad som
finns i samhället genom digital väg.
Internetcaféet syftar också till att förbättra nyanlända ungdomars
språkkunskaper och ge dem ingångar i arbetslivet. Genom möten
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mellan seniorer och nyanlända blir internetcaféet en naturlig och
integrerad del i möteskulturen.

Tanken är att kommunen skulle undersöka om det finns föreningar
som skulle vara intresserad av att starta en motsvarande verksamhet
i Lund i samarbete med volontärsförmedlingen, ComUng alternativt
en motsvarande idé med samma mål att stärka både den digitala
delaktigheten bland äldre samt att möjliggöra möten mellan seniorer
och äldre. Förslaget i motionen är att vård- och omsorgsnämnden
samt kultur- och fritidsnämnden ska utreda möjligheten att starta en
verksamhet.

Förvaltningens kommentarer

Sedan motionen skrevs har världen drabbats av en pandemi som
förebyggs genom social distansering och där de som drabbas svårast
är den äldre delen av befolkningen. Så i dagsläget kanske det fysiska
mötet på internetcaféer inte hade varit möjligt. Däremot vet vi att
digitala kommunikationssätt har blivit mycket viktiga i både
arbetsliv och för att möjliggöra vardagliga kontakter människor
emellan. Lunds kommun har under pandemin startat Frivilligkraft
där frivilliga kan medverka till att stötta medmänniskor i behov av
enklare ärenden. I stort har detta arbetet helt skett genom digitala
kanaler men det har också funnits möjligheter att ringa och få hjälp.
Behovet av att kunna hantera digitala verktyg kommer således vara
stort oavsett ålder i kommunen. Att kontakter möjliggörs mellan nya
kommuninvånare och äldre är en framgångsfaktor där Lunds
kommun tidigare visat på många olika initiativ som bidragit till
stärkt inkludering.

Beredning

Ärendet har förberetts av förvaltningens Resurs- och
utvecklingsenhet.

Barnets bästa

Ärendet berör inte barn då det är ett utredningsuppdrag. I
utredningsuppdraget bör barns bästa beaktas.

Föredragning

Förvaltningen ser positivt på alla aktiviteter som bidrar till stärkt
inkludering.
Annika Pettersson
socialdirektör
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