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§7
Skrivelse om aktiviteter för äldre
ÖST 2020/668

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Stephanie Branzell m.fl. (V)
lämnade i samband med Östermalms stadsdelsnämnds sammanträde
27 augusti en skrivelse om verksamhet för äldre i coronatid. I
skrivelsen föreslås stadsdelsförvaltningen få i uppdrag att se över
möjligheten att anordna olika verksamheter för äldre anpassade till
den pågående pandemin.
I skrivelsen framförs att mer skulle kunna göras för äldre genom att
dra nytta av den digitala omställning som pågår och skribenterna
lämnar förslag på aktiviteterna digitala samtalsgrupper,
utomhusaktiviteter och digital gympa för äldre
Förvaltningen delar skribenternas bild av att pandemin riskerar att
öka den ofrivilliga ensamheten bland äldre och att det är viktigt att
dra nytta av digitala verktyg och arbetssätt. Möjligheten till digitala
samtalsgrupper kommer att utredas inom det DigiCenter för
seniorer som förvaltningen startar i november. Förvaltningens
bedömning är att det breda och varierade utbud av
utomhusaktiviteter som erbjuds av stadsdelens öppna verksamheter
i dagsläget motsvarar behov och efterfrågan.
När det gäller digital gympa för äldre ser förvaltningen att
kommunen har ett viktigt ansvar för att sprida information om de
kostnadsfria digitala träningsvideor som finns att tillgå via internet
och för att stödja de äldre att kunna använda den digitala tekniken.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/668-2 Svar på skrivelse om aktiviteter för äldre
 ÖST 2020/668-3 Bilaga Skrivelse aktiviteter för äldre från S
och V
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