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Handläggare

HPR-AU
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KS-2020/791.119

Huddinges pensionärsråd

Huddinges pensionärsråds svar på remiss: Digitalisering utan
digitalt utanförskap- svar på motion väckt av Niklas Bougt (V)
Förslag till beslut

Huddinges pensionärsråd beslutar att bifalla den första att-satsen att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att möta upp det digitala
utanförskapet i kommunen med den digitala utvecklingen i kommunen.
Den andra att-satsen avslås då vi anser att kultur- och fritidsnämnden inte
vill/kan hantera frågor som berör oss äldre.

Sammanfattning
Digitaliseringen i vårt samhälle går med en rasande fart där myndighetskontakt,
biljettköp, parkering, vård och bankärenden ska ske allt mer digitalt. Detta har
skapat ett digitalt utanförskap, diskriminering för en stor grupp äldre som saknar
internet och för andra kunskap att hantera det digitala informationsflödet.

Beskrivning av ärendet
I kommunen pågår mycket arbete med att centralisera och digitala allt fler
tjänster. Detta skapar ett stort utanförskap för många av kommunens 15 000
pensionärer.

Pensionärsorganisationernas synpunkter
Vi delar i hög utsträckning andemeningen i denna remiss. I takt med
digitaliseringens framfart i samhället kan allt fler tjänster utföras digitalt. För detta
krävs dock digital närvaro och kunskap för att på olika sätt kunna vara delaktig i
samhället. För att öka kunskapen för oss äldre behöver kommunen hjälpa till med
både utbildning och support. Vi föreslår därför att det öppnas ett servicecenter i
varje kommundel för att bidra med detta. Vi har också stött ett Huddingeförslag
om att inrätta en ”Händig datafixare i kommunen”. Bifogar vår skrivelse daterad
2019-02-25 ställd till Social- och Äldreomsorgsnämden. Läser i dagens utgåva av
Mitt i Huddinge (15/9) att kommunen har anställt en framtidsdirektör och chef för
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digitaliseringsavdelningen. Varför har inte någon information om denna nybildade
avdelning delgivits i HPR? Eller berörs vi äldre inte av denna organisation?

Klicka här för att ange text.
Pensionärsföreningarna i HPR

