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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-03-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Svar på motion (S) om digitalt utanförskap (KS 2019.399)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande.
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles väckte 2019-12-16 en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag
(1) att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som IT-fixare/IT-coach samt
(2) att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som IT-stöd/lärare för äldre
Motionären anför att fler kommuner infört IT-fixare/IT-coacher utöver den vanliga 
fixartjänsten. IT-fixaren lär äldre skicka sms, använda skype, installera appar som Svish och 
bank-ID samt samtalar med äldre om IT-säkerhet.
Motionen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet, som föreslår bifall till 
motionen.
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, epost och 
sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och tidningar.
Utifrån att efterfrågan är låg bedöms det i nuläget inte finnas något behov av att utöka 
möjligheterna. Däremot kan marknadsföringen av möjligheten behöva ses över för att 
tillgängliggöra tjänsten för fler.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Martin Siltanen (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot Martin Siltanens 
(SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Siltanens (SD) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §40  Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
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§ 40
Svar på motion (S) om digitalt utanförskap (KS 2019.399)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles väckte 2019-12-16 en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag
(1) att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som IT-fixare/IT-coach samt
(2) att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som IT-stöd/lärare för äldre
Motionären anför att fler kommuner infört IT-fixare/IT-coacher utöver den vanliga 
fixartjänsten. IT-fixaren lär äldre skicka sms, använda skype, installera appar som Svish och 
bank-ID samt samtalar med äldre om IT-säkerhet.
Motionen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet, som föreslår bifall till 
motionen.
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, epost och 
sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och tidningar.
Utifrån att efterfrågan är låg bedöms det i nuläget inte finnas något behov av att utöka 
möjligheterna. Däremot kan marknadsföringen av möjligheten behöva ses över för att 
tillgängliggöra tjänsten för fler.

Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om digitalt 
utanförskap

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles väckte 2019-12-16 en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag 
(1) att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som IT-fixare/IT-coach samt 
(2) att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som IT-stöd/lärare för äldre
Motionären anför att fler kommuner infört IT-fixare/IT-coacher utöver den vanliga 
fixartjänsten. IT-fixaren lär äldre skicka sms, använda skype, installera appar som 
Svish och bank-ID samt samtalar med äldre om IT-säkerhet.
Motionen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet, som föreslår bifall 
till motionen.
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, 
epost och sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och 
tidningar. 
Utifrån att efterfrågan är låg bedöms det i nuläget inte finnas något behov av att utöka 
möjligheterna. Däremot kan marknadsföringen av möjligheten behöva ses över för att 
tillgängliggöra tjänsten för fler.

Exempel från andra kommuner
Malmö kommun erbjuder IT-fixare för personer över 75 år, eller minst 67 med 
beviljad hemtjänst-eller LSS-insats och förutsätter utrustning, fungerande 
internetabonnemang och e-postadress. Verksamheten är förlagd inom socialtjänsten.

I Örebro erbjuds IT-guide av en förening som har avtal med kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning; ungdomar med invandrarbakgrund som stöttar äldre. Liknande 
projekt finns i Karlskoga och Vänersborg.

Verksamheten i Vallentuna
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, 
epost och sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och 
tidningar. Biblioteket har prövat ”drop-in” varannan tisdag såväl som möjlighet till 
bokade tider. Verksamheten uppfattar generellt att efterfrågan är låg och att få 
använder möjligheten. Biblioteket har dock konstaterat att intresset är något högre 
vid besök på träffpunkten; intresset ökar om befintlig samlingsplats används.
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Forskning på området
Linköpings universitet har på uppdrag av digitaliseringsrådet1 sammanställt en 
forskningsöversikt inom digitalt utanförskap, digital kompetens och möjligheterna att 
lära av forskningen för att skapa kunskapsunderbyggda policyer. Rapporten betonar 
att digitalt utanförskap blir ett demokratiskt problem när allt fler välfärdstjänster 
digitaliseras. För att skapa digital inkludering betonas vikten av att motivera, skapa 
tillgång, främja färdigheter och användning.2

Tillgängliga mötesplatser, så som bibliotek framhålls som viktigt. Personer från äldre 
generationer skulle i högre grad kunna involveras i utformningen av kampanjer för att 
sprida kunskap.3

Ungdomar som lär äldre personer att använda digitala verktyg på olika sätt framhålls 
generellt sett som positivt.4

Generellt konstateras dock att digitalt utanförskap inte bara finns hos äldre personer, 
utan förekommer i olika åldrar och samhällsgrupper. Behov av digitalt stöd finns  
exempelvis även hos nyanlända och personer med funktionsvariationer.5

Europeiska socialfonden har även tilldelat Storstockholm förstudiemedel för att 
arbeta med digitaliseringsfrågor.

Sommarjobb i Vallentuna
Samordningen av kommunens sommarjobb hanteras av barn- och 
ungdomsförvaltningen. Anordnande/genomförandet sker dock med hjälp av 
handledare på övriga förvaltningar.

Möjligheten att använda ungdomar som IT-coach diskuterades inför sommaren 2020, 
mot bakgrund av regeringens satsning för att öka antalet sommarjobb. Det bedömdes 
då inte genomförbart. Delvis utifrån att efterfrågan generellt på IT-stöd var låg och att 
hantering av små skärmar medför närmare kontakt än rekommenderat för 
riskgrupper. Läget inför 2021 kan ses som osäkert.

Kommunledningskontorets bedömning
Digitalt stöd är viktigt och positivt utifrån flera aspekter. Det kan möjliggöra ökad 
delaktighet i samhället, tillgängliggöra utbudet av digitala tjänster såväl som öka 
möjligheterna att upprätthålla sociala kontakter – och därigenom bidra till psykiskt 
välmående. 

1 Digitaliseringsrådet är inrättat av regeringen. Syftar till att främja en aktiv 
digitaliseringspolitik och bidra med strategiska analyser.
2 Francisco, Iocobaeus, Nordqvist, Sefyrin, Skill & Wihlborg Digitalt utanförskap – en 
forskningsöversikt (2019) s.4 samt 37
3 Francisco, Iocobaeus, Nordqvist, Sefyrin, Skill & Wihlborg Digitalt utanförskap – en 
forskningsöversikt (2019) s. 32
4 Francisco, Iocobaeus, Nordqvist, Sefyrin, Skill & Wihlborg Digitalt utanförskap – en 
forskningsöversikt (2019) s. 32
5 Francisco, Iocobaeus, Nordqvist, Sefyrin, Skill & Wihlborg Digitalt utanförskap – en 
forskningsöversikt (2019) s.4 samt 38-39
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Möjlighet till digitalt stöd finns idag bland annat inom kulturnämndens verksamhet, 
kopplad till biblioteksverksamheten. Det digitala stöd som erbjuds riktar sig till en 
bredare målgrupp än vad fixar-tjänster riktade till äldre gör, vilket är värdefullt. 

Att inrätta särskilda tjänster/anställa medför kostnader, oavsett inom vilken nämnd 
verksamheten förläggs. Om en tjänst skulle inrättas kan det vara fördelaktigt att 
förlägga den inom ramen för befintlig verksamhet inom kulturförvaltningen. 
Alternativa lösningar skulle kunna vara inom socialtjänsten – utifrån att det är en 
stödverksamhet, eller inom kontaktcenter utifrån att tjänsten riktar sig externt.

Användningen av tjänsten har dock varit låg över tid, varför inrättande av en särskild 
tjänst inte bedöms motiverat. 

Behovet och formerna för hur möjligheten till stöd marknadsförs kan dock ses över, i 
syfte att öka användningen. Vidare bedöms samlokalisering med befintliga 
mötesplatser/annan verksamhet vara fortsatt värdefullt. Ur effektivitetshänseende 
finns även fördelar; att personalen kan tillhandahålla olika tjänster som efterfrågas av 
besökare. Kommunledningskontoret kommer tillsammans med berörda förvaltningar 
se över frågan under 2021.

IT-stöd tillhandahålls i många fall i samarbete med ideella föreningar. Samarbeten 
med föreningsliv kan vara fördelaktigt - utifrån den förankring och spridning det 
medför. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttrande från kommunala pensionärsrådet

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Kommunala pensionärsrådet
Kulturnämnden
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Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion

Bryt det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna

Idag forutsätts att man kan bl.a. söka information på internet, betala räkningar
och ta emot och skicka e-post. Enligt Folkhälsomyndigheten lever dock nästan
hälften av alla över 75 åringar i digitalt utanforskap. Behovet av att känna sig
delaktig och ha ett socialt nätverk minskar inte med stigande ålder även om den

fusiska orken och rörligheten kanske gör det.

Modern teknik som datorer, iPads och smarta telefoner spelar en mycket viktig
roll i var mans liv idag och som skulle kunna minska äldres ensamhet, ge socialt
stimulans och öka psykiskt välbefinnande om de fick hjälp och stöd att komma
igång med de digitala hjälpmedlen.

Allt fler kommuner har infort lT-fixare/ IT-coacher utöver den "vanliga"
fixartjänsten som har ett fallftirebyggande syfte. IT-fixaren är kostnadsfri tjänst
ofta for personer över 75 år. De lär äldre att skicka sms, använda skype, hjälper
dem att installera appar som Swish och bank ID osv. Dessutom pratar de om IT-
säkerhet (koder och lösenord, länkar från okända osv.) med de äldre.

Vallentuna kommun skulle också kunna nyttja den yngre generationens IT-
kunskaper mycket bättre i arbetet med att bryta de äldres digitala utanforskap.
Ungdomar som sommarjobbar i kommunen kunde hålla lT-kurser och/eller
drop-in verksamhet for äldre under sommarveckorna. Det skulle ge ett
meningsfullt utb¡e mellan generationer samtidigt som ungdomarna kunde bidra
till digital inkludering av kommunens äldre.

Därför föreslår jag

att kommunstyrelsen får ett uppdrag att undersöka möjligheterna att
inrätta en tjänst som lT-fixare / IT'coach.

att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som lT-stöd/ lärare
för äldre.

Vallentuna den 16 december 2019

Jaana Tilles eftl\øL
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Kommunala Pensionärsrådet 25 maj 2020  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 24 Remissvar, Motion (S) om att bryta det digitala utanförskapet 

Beslut 
Pensionärsrådet föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Ärendet i korthet 
Pensionärsrådet har fått en remiss om en motion. Motionens förslag är att: 
- kommunstyrelsen får ett uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som lT-fixare/IT-
coach. 
- att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som lT-stöd/lärare för äldre. 
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