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Medborgarförslag om välfärdsteknik och
samlingslokaler för pensionärsråden

Hej!
Efter att ditt medborgarförslag behandlats vid Bromma
stadsdelsnämnds möte fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att
besvara dig.
Förvaltningen uppskattar att förslag inkommer från engagerade
medborgare. Detta medborgarförslag innehåller två delar; en del
gällande välfärdsteknik och en del gällande bokning av stadens
lokaler via digital hemsida.
Förvaltningen håller med om att nyttjande av välfärdsteknik/digital
teknik kan bidra till att öka livskvaliteten för de äldre samt att stöd
behöver erbjudas för att kunna hantera tekniken och de möjligheter
den erbjuder.
Inom äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning pågår ett
projekt inom digital utveckling där både biståndshandläggare och
digital fixare deltar. Syftet är att informera om och på olika sätt
stötta äldre i användandet av digital teknik. Arbetssättet är under
utveckling och tanken är att det på stadsdelens öppna verksamheter
bl a ska finnas datorer och Ipads att låna och att utbildning i
hantering av digitala verktyg ska erbjudas. Planering pågår för att
det även ska finnas andra digitala hjälpmedel som visningsexemplar
såsom robotdammsugare, digital brandvarnare och lampor som styrs
med mobiltelefon.
Eventuellt kan en digital mässa vara intressant att anordna
framöver, detta är dock inget som förvaltningen planerar för i
dagsläget.
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Vad gäller frivilligorganisationers möjlighet att nyttja stadens
lokaler ska Bromma stadsdelsförvaltning, enligt Verksamhetsplan
2022, tillsammans med andra förvaltningar i staden arbeta för att
tillgängliggöra lokaler dagtid för frivilligorganisationer.
Stadsdelsnämnden kan dock inte besluta om en hemsida som
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omfattar alla bokningsbara lokaler i staden, men kan
uppmärksamma staden centralt på att önskemålet finns.

Vänliga hälsningar
Anne-Christine Davidsson
Verksamhetscontroller
Avdelning Äldreomsorg
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