Utlåtande 2017:131 RVIII (Dnr 106-1848/2016)

Inför en årligen återkommande Äldrevecka i
Stockholm
Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD) om att infora en årligen
återkommande Äldrevecka i Stockholm anses besvarad med hänvisning till
vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Clara Lindblom anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Modigh (KD) att staden bör
införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Under denna vecka
ska både offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring aktiviteter och
informationsinsatser som riktar sig till äldre. Representanter för olika
boendeformer, vårdaltemativ, resebyråer, ideella föreningar, stiftelser,
politiker, äldreförvaltningen, hälsoföretag, matleverantörer etc. ska under
Äldreveckan ha en utåtriktad fokus på stadens äldre. Finansieringen ska vara
en så kallad offentlig-privat samverkan (OPS)-lösning och de olika
intressenterna bidrar alla till att möjliggöra satsningen.
Motionären föreslår att äldreförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans
med lämpliga fackförvaltningar göra en inledande kartläggning för hur en
Äldrevecka kan genomföras. Äldreförvaltningen får därefter i uppdrag att
påbörja planeringen för ett genomförande av en Äldrevecka 2017.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
äldrenämnden, stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö
samt Famna och kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR). Famna och
kommunstyrelsens pensionärsråd har inte inkommit med något remissvar.
Stadsledningskontoret skriver att ett likande arrangemang som motionären
anmodar genom en Äldrevecka redan finns. Seniormässan anordnas år 2017
bland annat i Stockholms stad och har ett brett utbud av utställare och många
besökare. Stadsledningskontoret anser att detta arrangemang i hög grad
tillgodoser det behov som motionären efterfrågar.
Kulturnämnden stöder förslaget om att låta äldreförvaltningen undersöka
intresset bland de tänkta intressenterna för en återkommande Äldrevecka innan
ett eventuellt uppdrag om genomförande lämnas.
Åldrenämnden anser inte att det finns någon anledning att staden ska
arrangera en Äldrevecka då det redan finns ett väletablerat evenemang som
Seniormässan.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är positiv till motionärens förslag om att
införa en årligen återkommande Äldrevecka, då frågor som rör och intresserar
äldre bör belysas och nå ut till stadens äldre invånare.
Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig överlag positiv till motionärens
förslag om att införa en årligen återkommande Äldrevecka.
Älvsjö stadsdelsnämnd anser att någon form av gemensam satsning inom
staden för att möta upp de äldres behov med fördel skulle kunna genomföras.
Mina synpunkter
Sofia Modighs (KD) förslag att införa en årligen återkommande Äldrevecka i
Stockholms stad har goda föresatser. Det är viktigt att staden kan erbjuda ett
brett utbud av aktiviteter för äldre personer. Jag anser dock att det arbete som
redan pågår i staden lör att bidra till att äldre ska kunna leva ett aktivt, tryggt
och självständigt liv tillgodoser det behov som motionären beskriver i sin
motion.
Redan idag finns det sociala mötesplatser som anordnar olika tematräffar
och aktiviteter som riktar sig till äldre. I budget for 2017 står det dessutom att
stadsdelsnämnderna ska öka antalet samt utveckla befintliga sociala
mötesplatser, öppna verksamheter och träffpunkter for äldre.
Senionnässan som anordnas för 23 :e gången i ordningen är ett årligen
återkommande evenemang som på många sätt påminner om det som

motionären beskriver att en Aldrevecka skulle kunna innehålla. Seniormässan
som hålls i Älvsjömässan har många besökare och ett brett utbud av utställare
och är redan ett väletablerat evenemang.
Seniordagen är ett annat stort arrangemang som anordnas i
Kungsträdgården. Seniordagen innehåller också aktiviteter, uppträdande,
föreläsningar, debatter och ett varierat utbud av utställare. Arrangemanget är
dessutom gratis och öppet för alla.
Äldrenämnden har även fått i uppdrag att i samarbete med kulturnämnden
arrangera en temadag kring demens i Kulturhuset. Dagen kommer bland annat
innehålla en rad goda exempel på hur man kan använda sig av olika
kulturuttryck i mötet med personer som har en demenssjukdom.
Med hänvisning till ovanstående anser jag inte att staden bör prioritera ett
ytterligare arrangemang i linje med vad som beskrivs i motionen. Jag anser
därmed att motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD) om att införa en årligen
återkommande Äldrevecka i Stockholm besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD) om att införa en årligen
återkommande Äldrevecka i Stockholm
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:79) av Sofia Modigh om att införa en årligen återkommande
Äldrevecka i Stockholm bifalls.
2. Dämtöver anförs följande.
En sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla
om vård och omsorg. Stockholm som attraktiv huvudstad med en stor åldrande
befolkning behöver sätta fokus på åldrandets alla aspekter. Därför vill vi införa en
årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Under den veckan ska både offentliga,
privata och ideella aktörer kraftsamla kring aktiviteter och informationsinsatser som
riktar sig till äldre. Representanter för olika boendeformer, vårdaltemativ, resebyråer,
ideella föreningar, stiftelser, politiker, äldreförvaltningen, hälsoföretag,
matleverantörer, etc. ska under Äldreveckan ha en utåtriktad fokus på enbart stadens
äldre.

I ”mina synpunkter” skriver borgarrådet Lindblom att det idag redan finns privata
initiativ och att den typ av verksamhet som föreslås i motionen ombesörjs idag av den
öppna marknaden på ett adekvat sätt, bland annat genom Seniormässan och
Seniordagen. Dessutom hänvisar borgarrådet till uppdraget i budget 2017 till
stadsdelsnämnderna att öka antalet sociala mötesplatser som anordnar olika
tematräffar och aktiviteter som riktar sig till äldre.
Ovannämnda tyder på att borgarrådet inte riktigt har grepp om hur vi tänkt oss en
äldrevecka. Vi ser nämligen framför oss en kraftsamling av både privata och offentliga
aktörer där privata initiativ, politiker och tjänstemän ska involveras och delta på olika
sätt. Evenemangen ska äga rum på många ställen över hela staden samtidigt under en
hel vecka och de ska företrädesvis vara avgiftsfria. Vi vill därmed ta äldrepolitiken
bortom LOV, HSL och biståndsbedömning och även tala visioner, både för den
framtida äldreomsorgen och för vilket samhälle vi ser framför oss då andelen äldre i
befolkningen stadigt ökar.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:123) av Sofia Modigh (KD) om att införa en årligen
återkommande Äldrevecka i Stockholm anses besvarad med hänvisning till
vad som sägs i utlåtandet.
Stockholm den 17 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Clara Lindblom
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Jonas Nilsson (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Emlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderatemas reservation i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Modigh (KD) att staden
bör införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Motionären
anser att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska också
ha rätt att åldras med värdighet och äldreomsorgen ska erbjuda trygghet och en
meningsfull tillvaro. Äldre är individer med skilda intressen och bakgrunder
och ska kunna känna välbefinnande livet ut.
Vidare framhålls i motionen att en sammanhållen politik med inriktning
mot de äldre i samhället inte bara får handla om vård och omsorg. Det friska
åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel
mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna
vill kalla seniorpolitik. Motionären anser att det behövs en sådan strategi för
att kunna möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov, men också
för att tillvarata dess möjligheter. Den växande andelen äldre får inte betraktas
som ett samhällsproblem utan som ett gemensamt ansvar och som en resurs.
Med tanke på att äldre har individuella behov och intressen föreslår
motionären att en årlig återkommande Äldrevecka införs i Stockholm. Under
denna vecka ska både offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring
aktiviteter och informationsinsatser som riktar sig till äldre. Representanter för
olika boendeformer, vårdalternativ, resebyråer, ideella föreningar, stiftelser,
politiker, äldreförvaltningen, hälsoföretag, matleverantörer etc. ska under
Äldreveckan ha en utåtriktad fokus på stadens äldre.
Finansieringen ska vara en så kallad OPS-lösning och de olika
intressenterna bidrar alla till att möjliggöra satsningen.
Motionären föreslår att äldreförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans
med lämpliga fackförvaltningar göra en inledande kartläggning för hur en
Äldrevecka kan genomföras. Äldreförvaltningen får därefter i uppdrag att
påbörja planeringen för ett genomförande av en Äldrevecka 2017.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
äldrenämnden, stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö
samt Famna och kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR).

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret delar motionärens uppfattning att stadens arbete med de äldre
inte endast ska handla om vård och omsorg och att även andra aspekter måste
beaktas. Detta menar stadsledningskontoret är centralt för att staden ska nå visionen
om Ett Stockholm för alla.
Motionärens förslag riktar sig i huvudsak till äldre personer som inte är i behov
av vård- och omsorgsinsatser. Denna grupp av äldre har olika behov och intressen
och därför ser efterfrågan på aktiviteter olika ut. Staden erbjuder idag genom bland
annat Kontaktcenter Äldre Direkt information om vilka insatser och verksamheter
som finns. Vidare har stadsdelsnämnderna sociala mötesplatser som bland annat
erbjuder olika tematräffar och social närvaro. I det här sammanhanget kan det
nämnas att kommunfullmäktige i budget 2017 har beslutat att stadsdelsnämnderna
ska öka antalet och utveckla befintliga sociala mötesplatser, öppna dagverksamheter
och träffpunkter för äldre. Likaså att servicenämnden i samverkan med
äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska se över kommunikationsvägar, resurser
och arbetssätt för att förbättra information och kontaktvägar mellan stadens olika
aktörer i äldrefrågor. Detta för att förbättra dialogen och servicen för medborgare
och brukare. Då denna grupp äldre är så varierande i behov och intressen är det
svårt att täcka in allas preferenser. Samtidigt är denna grupp av äldre i stor
utsträckning kapabla att själva söka information och ta del av stadens och privata
aktörers utbud.
Det ska även nämnas att ett likande arrangemang som motionären anmodar
genom en Äldrevecka redan finns. Seniormässan anordnas år 2017 bland annat i
Stockholms stad och har ett brett utbud av utställare och många besökare.
Stadsledningskontoret anser att detta arrangemang i hög grad tillgodoser det behov
som motionären efterfrågar.
Mot bakgrund av ovanstående anser stadsledningskontoret att det i dagsläget
inte finns någon anledning för staden att arrangera en Äldrevecka.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att Sofia Modighs (KD) motion om att införa en årligen
återkommande Äldrevecka i Stockholm anses besvarad med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2017 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Ann Mari Engel (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Lundin (Fi) som instämde i det särskilda
uttalandet från Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann
Mari Engel (V).
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
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 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.

Äldrenämnden
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2017 att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det som sitt svar på
remissen.
Reservation anfördes av Erik Slottner (KD), Dennis Wedin m.fl. (M) och
Ann-Katrin Åslund (L), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Alfred Askeljung (C) som instämde i
reservationen från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
I förslaget om att staden bör införa en årlig återkommande Äldrevecka i Stockholm
så inbegrips ett bredare perspektiv på äldreomsorg än vad som hittills varit fallet i
staden. Detta perspektiv handlar om hur staden ser på den äldre generellt och
dennes roll i samhället. Detta förslag riktar sig i huvudsak till äldre som idag inte
har behov av insatser från staden.
Den typ av verksamhet som föreslås i motionen ombesörjs idag av den öppna
marknaden på ett ändamålsenligt sätt. Den seniormässa som 2017 anordnas för 23 :e
gången har ett upplägg som till vissa delar tangerar den föreslagna Äldreveckan.
För 2017 så anordnas denna mässa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholms
seniormässa, som hålls i Älvsjömässan, har både ett brett utbud av utställare och
många besökare. Äldreförvaltningen anser inte att det finns någon anledning att
staden ska arrangera en Äldrevecka då det redan finns ett väletablerat evenemang
som Seniormässan.
De medborgardialoger som stadsdelsförvaltningarna regelbundet arrangerar är
en verksamhet som till viss del tangerar det innehåll som föreslås för en
Äldrevecka. Innehållet i dessa dialoger är dock närmare stadens verksamheter för
äldre och ha därmed en mer direkt koppling till stadens verksamhet än vad en
Äldrevecka skulle ha. I budget 2017 finns även följande uppdrag som har som syfte
att förbättra dialog och information mellan staden och medborgarna:
”Servicenämnden ska i samverkan med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se
över kommunikationsvägar, resurser och arbetssätt för att förbättra information och
kontaktvägar mellan stadens olika aktörer i äldrefrågor. Detta för att förbättra
dialogen och servicen för medborgare och brukare.”

En annan aktivitet som staden arrangerar, och som till viss tangerar innehållet i
en Äldrevecka, är den temadag kring demens som kultur- och äldreförvaltningen
planerar. Det kommer att vara en dag där goda exempel inom demensområdet visas
upp och dagen ska vara öppen för alla Stockholmare.
En Äldrevecka, så som den beskrivs i motionen, ska bland annat innehålla en
rad aktörer från den privata marknaden. Det handlar bland annat om resebyråer,
bostadsbolag, vårdföretag, hälsoföretag och matleverantörer. Det kan uppstå
svårigheter om intresset är så pass stort att inte alla företag som är intresserade kan
delta. Äldreförvaltningen anser att det då finns en risk att staden otillbörligt gynnar
de företag som deltar.
Den grupp av äldre som en Äldrevecka är tänkt att rikta sig till är precis så olika
som motionären beskriver. Det finns olika krav och önskemål på livet som äldre
som är svåra att samla i ett sammanhang. De som nu är på väg in i ålderdomen är
också kapabla och vana att söka information om deras önskemål och intressen.
Äldreförvaltningen anser att det med andra ord kan vara svårt att samla denna
mångfacetterade grupp kring en typ av arrangemang.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 23
februari 2017 att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna
det som svar på remissen.
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Tahko (KD), bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9
februari 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till motionärens förslag om att införa en årligen
återkommande Äldrevecka, då frågor som rör och intresserar äldre bör belysas och
nå ut till stadens äldre invånare. Förvaltningen anser att det är en fördel att flera
aktörer är representerade på en sådan vecka för att visa på möjligheter och olikheter
utifrån de äldre invånarnas behov och intressen.
För att genomföra en Äldrevecka ser förvaltningen att ett tydligare syfte än "ett
utåtriktat fokus” bör fonnuleras för veckan, så att det finns incitament för samtliga
föreslagna representanter att utifrån sina respektive verksamhetsområden delta med
det för uppdraget mest attraktiva delarna inom ramen för verksamheterna.
Förvaltningen anser att en uppskattad kostnad på verksamhetsnivå bör framgå i
ett tidigt skede så att varje föreslagen representant har möjlighet att ta ställning till
huruvida kostnaden motsvarar den effekt en Äldrevecka bedöms ge.

Förvaltningen anser att det bör förtydligas hur uppföljning av Äldreveckan ska
genomföras och av vem då uppföljning ligger till grund för verksamhetsutveckling.
Nämndens pensionärsråd ställer sig positiva till förslaget.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 30 mars
2017 att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Salar Rashid (S), Lorena Delgado (V) och Sara
Grolander (MP), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anton Roos (KD), bilaga 1.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 mars
2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig överlag positiv till motionärens förslag om att införa en
årligen återkommande Äldrevecka. Andelen äldre kvinnor och män är en ökande
grupp i Stockholms stad och frågor som rör äldre invånare bör belysas.
Förvaltningen ser att målgruppen för den föreslagna satsningen är mycket stor med
olika behov och intressen, precis som motionären också beskriver i sin motion.
Därför anser förvaltningen att syftet och de förväntande effekterna av en
återkommande Äldrevecka behöver tydliggöras. Idag finns redan ett antal forum för
målgruppen där man utifrån intresse kan ta del av aktiviteter och information som
erbjuds.
Förvaltningen ser gäma ett förtydligande gällande en uppskattad kostnad för en
deltagande verksamhet. Detta ger verksamheterna möjlighet att på ett tidigt stadium
ta ställning till om kostnaderna för ett deltagande motsvarar den effekt som en
sådan satsning förväntas ge.
Förvaltningen vill också lyfta den positiva effekt som en Äldrevecka skulle
kunna ge i form av nya kontaktytor och samarbeten mellan kommunala, privata och
ideella aktörer.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 30 mars 2017
att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 mars har i
huvudsak följande lydelse.

Älvsjö stadsdelsförvaltning ser att andelen äldre ökar och att det finns en stor
variation inom gruppen med olika behov och intressen. Därav ser också behoven
och efterfrågan olika ut avseende träffpunkter och stödinsatser, förvaltningen
erbjuder redan idag information till medborgarna om vilken hjälp och stöd de kan få
från stadsdelsnämnden samt information om Älvsjöträffen en verksamhet som är
öppen alla dagar om året och erbjuder olika tematräffar och social samvaro. Dessa
insatser täcker dock inte in alla äldre, varför någon form av gemensam satsning
inom staden för att möta upp de äldres behov med fördel skulle kunna genomföras.
Äldreförvaltningen skulle kunna samordna och hålla i det stadsövergripande arbetet.
Vid ett genomförande är det viktigt att ta reda på vilka önskemål och intressen
de äldre har och vad de efterfrågar avseende teman och genomförande. Här kan de
olika pensionärsföreningarna vara till stor hjälp och vara delaktiga i det fortsatta
arbetet.
Förvaltningen vill också lyfta fram viken av att det i sammanhanget görs en
analys av eventuella skillnader i behov och önskemål hos kvinnor respektive män
och att dessa beaktas vid ett genomförande.

Bilaga 1

Reservationer m.m.
Kulturnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Ann Mari Engel (V) enligt följande:
”Vi instämmer i kulturförvaltningens förslag till beslut och tackar för deras svar som
visar på allt som görs i staden för att lyfta äldres delaktighet i kulturlivet. Kultur fyller
en viktig roll för alla åldrar och vi ser även med stort intresse fram emot den temadag
vi förstått att kulturförvaltningen och äldreförvaltningen planerar tillsammans kring
ämnet demens.”

Äldrenämnden
Reservation anfördes av Erik Slottner (KD), Dennis Wedin m.fl. (M) och AnnKatrin Åslund (L) enligt följande.
”Vi föreslår att äldrenämnden beslutar
att bifalla motionen
att dämtöver anföra följande:
En sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla
om vård och omsorg. Stockholm som attraktiv huvudstad med en stor åldrande
befolkning behöver sätta fokus på åldrandets alla aspekter. Därför vill vi införa en
årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm. Under den veckan ska både offentliga,
privata och ideella aktörer kraftsamla kring aktiviteter och informationsinsatser som
riktar sig till äldre. Representanter för olika boendeformer, vårdaltemativ, resebyråer,
ideella föreningar, stiftelser, politiker, äldreförvaltningen, hälsoföretag,
matleverantörer, etc. ska under Äldreveckan ha en utåtriktad fokus på enbart stadens
äldre.
I sitt remissvar skriver förvaltningen att det idag redan finns privata initiativ och att
den typ av verksamhet som föreslås i motionen ombesörjs idag av den öppna
marknaden på ett adekvat sätt, bland annat genom Seniormässan.
Det svaret tyder på att förvaltningen inte riktigt har grepp om hur vi tänkt oss en
äldrevecka.
Vi ser nämligen framför oss en kraftsamling av både privata och offentliga aktörer
där privata initiativ, politiker och tjänstemän ska involveras och delta på olika sätt.
Evenemangen ska äga rum på många ställen i staden. De ska företrädesvis vara
avgiftsfria, vilket de initiativ äldreförvaltningen hänvisar till inte är.

Vi vill ta äldrepolitiken bortom LOV, HSL och biståndsbedömning och även tala
visioner för den framtida äldreomsorgen. Att jämföra stadsdelsförvaltningens
medborgardialoger med ett sådant omfattande samarrangemang mellan offentliga och
privata aktörer är som att jämföra lokala sångtävlingar på ungdomsgården med
Melodifestivalen.
Förvaltningen hävdar vidare att det kan bli ett problem om det finns för många
intresserade aktörer som vill delta i en äldrevecka. Detta argument ser vi dock som
mycket märkligt. Skulle intresset visa sig bli större än förespått så tar vi oss gärna an
den utmaningen.”

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Ersättaryttrande gjordes av Sofia Tahko (KD) enligt följande.
Ersättaren Sofia Tahko (KD) anmälde att hon, om hon hade tjänstgjort, hade föreslagit
stadsdelsnämnden:
1.
2.

Att bifalla motionen.
Att därutöver anföra följande:

I sin motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Modigh (KD) att
äldreförvaltningen får uppdraget att tillsammans med lämpliga fackförvaltningar göra
en inledande kartläggning för hur en Äldrevecka återkommande kan genomföras i
Stockholm och att påbörja planeringen av Äldreveckan 2017.
En sammanhållen politik för äldre kan inte bara få handla om vård och omsorg.
Därför är det önskvärt att fokus flyttas till åldrandets alla aspekter. Stadens äldre
invånare har mycket skiftande och olika behov, intressen, konsumtionsmönster och
boendeönskemål. Allt detta kan under en Äldrevecka belysas tillsammans med olika
offentliga, privata och ideella aktörer. Dessa ska kraftsamla kring aktiviteter och
informationsinsatser som riktar sig till äldre. Representanter för olika boendeformer,
vårdaltemativ, resebyråer, ideella föreningar, stiftelser, politiker, äldreförvaltningen,
hälsoföretag, matleverantörer etc. ska under Äldreveckan ha en utåtriktad äldrefokus.
Finansieringen ska vara en så kallad OPS-lösning, staden och de olika intressenterna
bidrar alla till att möjliggöra satsningen.
Det är glädjande att både förvaltningen och nämndens pensionärsråd ser positivt på
motionärens förslag. Med kompletterande direktiv till äldreförvaltningen om
kostnadsberäkning och uppföljning torde förslaget kunna bli ett välkommet och
framgångsrikt tillskott i stadens äldrepolitik.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Salar Rashid (S), Lorena Delgado (V) och Sara
Grolander (MP) enligt följande.
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för deras svar. Den här typen av verksamhet
som motionären föreslår, anordnas till vissa delar redan av Seniormässan. För 2017
kommer seniormässan att för 23:e gången anordnas i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Äldreförvaltningen anser själva att det inte finns någon anledning att
konkurrerar eller arrangera en egen Äldrevecka, då Seniormässan redan är ett
väletablerat evenemang.

Ersättaryttrande gjordes av Anton Roos (KD) enligt följande:
Det är glädjande att förvaltningen överlag ställer sig positiva till Kristdemokraternas
förslag om att äldrenämnden tillsammans med utvalda fackförvaltningar bör utreda
förslaget om en äldrevecka i Stockholm. Bortsett från den positiva responsen ställer
man sig också frågande till tydlighetsgraden av syftet med äldreveckan samt vad en
uppskattad kostnad och effekt av en sådan skulle bli. Kristdemokraterna vill framhäva
och förtydliga att ett sådant underlag, både när det gäller syfte och finansieringsfråga,
såna fall skulle ingå i utredningsuppdraget för äldreförvaltning. Även om vi kan ha
förståelse över förvaltningens frågetecken så är svaret på dessa frågor ett naturligt
nästa steg i processen.

