Utlåtande Rotel VII (Dnr KS 2020/712)

Utöka stödet till organisationen Volontärbyrån
Motion av Peter Wallmark (SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Erik Slottner anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Peter Wallmark (SD) framförs att
berörda förvaltningar behöver utreda hur ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) kan initieras med Volontärbyrån. Motionären menar att genom att
etablera ett IOP med byrån kan nämnda verksamhet expandera och fler utsatta
äldre få det stöd de behöver.
Motionären yrkar att berörda förvaltningar utreder hur ett idéburet
offentligt partnerskap kan initieras med Volontärbyrån i syfte att ge stöd till
äldre utsatta stockholmare. Motionären menar att staden behöver inta en aktiv
roll i att främja organisationens arbete med tanke på att den bidrar till att
hjälpa äldre utsatta stockholmare.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, äldrenämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms
stadsdelsnämnd och Volontärbyrån.
Stadsledningskontoret anser inte att det finns skäl att föregå den utredning
av samarbetet med Volontärbyrån som nu pågår.
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Äldrenämnden vill invänta utvärderingen av samarbetet med
Volontärbyrån.
Farsta stadsdelsnämnd betonar vikten av att samarbeta med många olika
aktörer.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd anser att det är viktigt att samverka
med civilsamhället.
Norrmalms stadsdelsnämnd ser positivt på samverkan med civilsamhället.
Volontärbyrån ser positivt på att fortsätta samarbetet.
Mina synpunkter
I slutet av år 2019 tecknade äldreförvaltningen en IOP med Volontärbyrån att
löpa under år 2020. Ingen visste då vad som skulle komma. Ett nerstängt
samhälle med hårda restriktioner för 70+. Volontärbyrån fick ställa om sitt
arbete och har av allt att döma gjort det väl. Samtidigt innebär det att vi inte
kan veta hur väl modellen står sig i normala tider.
Att motverka äldres ofrivilliga ensamhet och social isolering är dock en av
mina hjärtefrågor och i budgetförslaget till kommunfullmäktige föreslås medel
för att IOP-avtalet ska kunna förnyas även år 2021. I dagsläget, innan projektet
har hunnit utvärderas ordentligt utifrån vanligen rådande förutsättningar, ser
jag dock ingen anledning att skjuta till ytterligare medel.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 december 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Erik Slottner
Mats Larsson
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra följande:
Volontärbyrån, med syftet förmedla volontäruppdrag till ideella föreningar, är en
organisation som genom sin verksamhet bidrar till att hjälpa äldre utsatta
stockholmare. Vi Sverigedemokrater ser positivt på Volontärbyråns verksamhet, och
anser därför att Staden bör inta en aktiv roll i att främja organisationens arbete för att
hjälpa den här kategorin av äldre i kommunen.
Genom att etablera ett idéburet offentligt partnerskap med volontärbyrån kan
verksamheten expanderas, och bidra till att fler utsatta äldre får den stöd de behöver.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Peter Wallmark (SD) framförs att
berörda förvaltningar behöver utreda hur ett IOP kan initieras med
Volontärbyrån. Motionären menar att genom att etablera ett IOP med byrån
kan nämnda verksamhet expandera och fler utsatta äldre få det stöd de
behöver.
Motionären yrkar att berörda förvaltningar utreder hur ett idéburet
offentligt partnerskap kan initieras med Volontärbyrån i syfte att ge stöd till
äldre utsatta stockholmare. Motionären menar att staden behöver inta en aktiv
roll i att främja organisationens arbete med tanke på att den bidrar till att
hjälpa äldre utsatta stockholmare.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, äldrenämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms
stadsdelsnämnd och Volontärbyrån.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Engagemang för och stöd till stadens äldre är positivt och bidrar till
kommunfullmäktiges mål om att i Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög
kvalitet, trygghet och självbestämmande. Genom samverkan med civilsamhället
möjliggörs många gånger nya och bättre lösningar på samhällsutmaningar som staden
står inför.
Ett verktyg för samverkan med den idéburna sektorn är IOP. IOP är en
partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Modellen ska
erbjuda en väg för samverkan och ingås av minst två parter som är intresserade av att
lösa en gemensamt identifierad samhällsutmaning.
Stadens riktlinjer för IOP anger att syftet med IOP är att skapa långsiktiga
samarbeten mellan Stockholms stad och idéburna organisationer för att dessa i ökad
utsträckning ska kunna delta aktivt i och bidra till stadens utveckling.
Staden har de senaste åren ingått ett antal IOP och stadsledningskontoret kan
konstatera att ett av dem är med den i motionen nämnda Volontärbyrån. Den 1 januari
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2020 ingick äldrenämnden ett IOP med Volontärbyrån. Avtalet syftar till att förse
ideella föreningar med volontärer och på så sätt främja en utveckling där fler
stockholmare vill engagera sig för äldre.
Under hösten 2020 ska äldrenämnden genomföra en utvärdering av samarbetet och
därefter ta ställning till utveckling av samarbetet.
Med tanke på att äldrenämnden redan har ett pågående IOP med Volontärbyrån
samt initierat en utvärdering av samarbetet anser stadsledningskontoret att det inte
finns skäl att föregå den utredning som nu pågår. Om berörda nämnder vill ingå ett
IOP och i vilken utsträckning är dessutom en fråga för respektive nämnd utifrån deras
uppdrag.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motion om att utöka stödet till organisationen
Volontärbyrån av Peter Wallmark (SD) besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Äldrenämnden
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 september 2020 att
godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Leif Söderström (SD), bilaga 1.
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Äldrenämnden har sedan 1 januari 2020 ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap)
med Volontärbyrån. Uppdraget är att förse ideella föreningar med volontärer. De ska
främja en utveckling där fler stockholmare vill engagera sig för äldre.
Volontärbyrån ska arbeta för att stötta ideella föreningar i kommunen som arbetar
med äldre med utbildningar för hur de kan rekrytera fler volontärer till sina
verksamheter. Volontärbyrån har under våren arbetat med att knyta kontakter med
frivilligorganisationer i Stockholm.
Äldreförvaltningen kommer under hösten att utvärdera arbetet med Volontärbyrån
för att därefter ta ställning till utveckling av uppdraget.
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Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24 september
2020 att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Reservation anfördes av Mattias Mårdenfjord (SD), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Mattias Mårdenfjord (SD), bilaga 1.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2020 har
i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen har ett samarbete med flera föreningar och samfund, bland andra
Svenska kyrkan i Farsta och pensionärsföreningarna PRO och SPF samt flera kulturoch idrottsföreningar. Samarbetena syftar bland annat till att ge stöd till
stadsdelsområdets äldre, att motverka ofrivillig ensamhet och till att bredda utbudet av
kultur och fritidsaktiviteter.
Idag har förvaltningen inget samarbete med Volontärbyrån men är generellt sett
öppen för samarbeten med fler föreningar och organisationer. Föreningar har
möjlighet att söka föreningsbidrag från förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 25
augusti 2020 att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 24
september 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på samverkan med civilsamhället och har idag upprättade
samverkansformer med civilsamhället; föreningsbidrag, bidrag till lovaktiviteter
under samtliga lov, idéburna offentliga partnerskap, utlåning av lokaler samt övrigt
stöd och kunskapshöjande insatser. Syftet med samverkansformerna är att främja och
skapa jämlika förutsättningar för det lokala civilsamhället, kvalitetssäkra och
effektivisera hanteringen av föreningsbidrag samt fördjupa kunskapen om det civila
samhället på en lokal nivå.
Förvaltningen samverkar idag med flertal organisationer som arbetar för att ge
stöd och social samvaro för målgruppen äldre. Som exempel har föreningarna
Frivillig väntjänst och SPF seniorerna Vällingby beviljats föreningsbidrag för att
bedriva väntjänst för äldre i stadsdelsområdet och de lokala PRO-föreningarna har
regelbundna öppna aktiviteter för äldre.
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Idéburet offentligt partnerskap som samverkansform har sin utgångspunkt i en
ömsesidighet mellan den idéburna parten och den offentliga parten, där de genom
dialog kommer fram till vilken verksamhet som behövs, vilken målgrupp den ska nå,
vilka mål som ska uppnås, hur kvalitet definieras och vilken värdegrund
verksamheten ska utgå ifrån. Resultatet blir en verksamhet som utförs av den idéburna
parten och som finansieras av båda parter. För att denna dialog ska ske på ett öppet
och rättssäkert sätt hänvisar förvaltningen civilsamhället till stadsdelsförvaltningens
samverkansformer och rutiner.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24
september 2020 att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Reservation anfördes av Julian Kroon (SD), bilaga 1.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 september
2020 har i huvudsak följande lydelse.
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsmodell mellan den idéburna
och den offentliga sektorn. Modellen ska erbjuda en väg för samverkan som inte
grundar sig varken i bidrag eller i upphandling. Ett IOP ingås av minst två parter som
är intresserade av att lösa en gemensamt identifierad samhällsutmaning.
Syftet med IOP är att skapa långsiktiga samarbeten mellan Stockholms stad och
idéburna organisationer för att dessa i ökad utsträckning ska kunna delta aktivt i och
bidra till stadens utveckling.
Detta sker genom en dialog där parterna kommer fram till vilken verksamhet som
behövs, vilken målgrupp den ska nå, vilka mål som ska uppnås, hur kvalitet definieras
och vilken värdegrund verksamheten ska utgå ifrån.
Resultatet blir en verksamhet som utförs av den idéburna parten och som
finansieras av båda parter.
Förvaltningen ser positivt på samverkan med civilsamhället och samverkar redan
idag med olika föreningar, organisationer och församlingar som arbetar för att ge stöd
till stadsdelsområdets äldre och motverka ofrivillig ensamhet.

Volontärbyrån
Volontärbyråns remissvar daterat den 5 oktober 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Volontärbyrån ingår sedan 2020-01-01 i ett Idéburet offentligt partnerskap med
Stockholms stad gällande Stöd till äldre att bryta ensamheten. Det övergripande målet
för partnerskapet är att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom att främja en
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utveckling där fler stockholmare vill engagera sig för äldre samt att stötta ideella
föreningar som arbetar för äldre kring hur de kan rekrytera fler volontärer till sina
verksamheter. Volontärbyrån önskar fortsätta detta partnerskap under 2021 för att
kunna utveckla det arbete som sker inom samverkansavtalet tillsammans med
Stockholms stad.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Äldrenämnden
Särskilt uttalande gjordes av Leif Söderström (SD) enligt följande.
Vi anser att staden ska ha en aktiv roll i att främja organisationer vars arbete syftar till
att hjälpa utsatta äldre. Det är därför glädjande att äldreförvaltningen ser positivt på
och har inlett ett samarbete med Volontärbyrån.
Genom att etablera ett idéburet offentligt partnerskap med Volontärbyrån kan
verksamheten expanderas och bidra till att fler utsatta äldre får det stöd de behöver.

Farsta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Mattias Mårdenfjord (SD) enligt följande.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Särskilt uttalande gjordes av Mattias Mårdenfjord (SD) enligt följande.
Vi anser att stadsdelsnämnden ska ha en aktiv roll i att främja organisationer vars
arbete syftar till att hjälpa utsatta äldre. Det är därför glädjande att även förvaltnmgen
ser positivt på att inleda ett samarbete med Volontärbyrån.
Genom att etablera ett ideburet offentligt partnerskap med Volontärbyrån kan
verksamheten expanderas och bidra till att fler utsatta äldre får det stöd de behöver.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Julian Kroon (SD) enligt följande.
1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Därutöver anföra följande:
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av Sverigedemokraternas motion om att
utöka stödet till organisationen Volontärbyrån.
Volontärbyrån arbetar bland annat med att förmedla volontärer till ideella
föreningar, samt med att utbilda ideella föreningar. Vi anser att Volontärbyrån fyller
en välbehövd funktion i en tid av särskild social utsatthet i Stockholm. Genom att
förbättra de praktiska förutsättningarna för organisationen kan fler få en meningsfull
fritidssyssla, samtidigt som fler behövande får stöd av ideella krafter.
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