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Medborgarförslag om volontärcentrum i Luleå
Ärendebeskrivning
Bo Wennström anför följande i ett medborgarförslag 2010‐04‐27.
Utanförskapets revange i samhället vänds till ett innanförskap. Frivilliga
arbetsinsatser organiseras via ett kommunalt organiserat kontor. Allt för ökad
trivsel, gemenskap och innanförskap. Oavlönade insatser med viss grad av
omkostnadstäckning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har utrett hur en presumtiv volontärverksamhet skulle kunna
gestaltas, dels i projektform 2006‐09‐12‐2007‐03‐31 i form av en volontär‐
samordning, samt dels i ett EU projekt Older people for Older people
(O4O) mellan åren 2008 ‐ 2010, vars utgångspunkter vilade på frivilliga
insatser i glesbygd, där äldre företrädesvis hjälper varandra. Erfarenheter från
rubricerade projekt är bl.a. att projektet volontärsamordning gav en genuin
kartläggning av hur volontärverksamhet kan organiseras och hur rekrytering
och utbildning av volontärer kan göras. Projektet genererade också en
volontärpolicy om hur en kommunal förvaltning kan förhålla sig till
volontärer i verksamheten.
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EU projektet O4O bedrevs i tre pilotprojekt där man försökte förena de äldres
kraft och önskemål med samhällets behov. Frivilligt arbete bland äldre som
utfördes av friska äldre, visade sig bidra till ömsesidigt ökad delaktighet i
samhället, en vinn‐vinn situation för båda parter. Sammantaget visade det
ökade möjligheter för äldre, som har behov av hjälp, för att underlätta
vardagen i det egna boendet, att kunna bo kvar i sin hembygd och leva ett
självständigt liv skräddarsytt efter deras behov.
Slutsatser från projektet visade bl.a.
 för att kunna starta och bedriva långsiktiga O4O tjänster måste det
finnas eldsjälar i byarna
 det måste finnas en motiverad projektägare och
 byarna behöver hjälp med ekonomi och mentorskap.
 rätt utfört borde O4O kunna bidra till att sänka kostnader för kommuner
och hjälpa äldre att kunna bo kvar i sin hembygd längre.
Socialförvaltningens ställningstagande är att frivilliga insatser i förvaltningens
verksamheter ska vara kostnadsfria och det sker idag företrädesvis i s.k.
mötesplatser i äldreboenden. Dessa tjänster bidrar till att öka det sociala
innehållet för de boende. Det finns ännu dock inga jämförelser med andra
kommuner beträffande frivillig verksamhet i socialtjänsten.
Beträfande medborgarförslaget om volontärcentrum i Luleå så ser
socialförvaltningen det som en fråga att behandlas på ett kommun‐
övergripande plan. Socialförvaltningen vill dock med ovanstående
yttrande bidra med de erfarenheter som förvaltningen fått genom nämnda
projektarbeten.
Socialnämnden beslutar att
‐

lämna föreliggande yttrande över medborgarförslag om volontär‐
centrum i Luleå.
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Yttrande
2008‐12‐15 behandlade kommunfullmäktige en motion om volontär‐
verksamhet med följande yrkanden.
Att fullmäktige antager en policy för frivilligarbete inom kommunen
Att fullmäktige därefter ger socialnämnden i uppdrag att utreda intresset hos
frivilliga/frivilligorganisationer
Att om intresse finns i tillräcklig utsträckning också anställa en volontärs‐
utvecklare
Att finansieringen av en sådan anställning överlämnas till budgetarbetet
2009‐11.
Kommunfullmäktige beslöt att avslå motionen i avvaktan på den nu
genomförda utvärderingen av projektet.
Med hänvisning till socialnämndens utvärdering föreslås kommunstyrelsen
besluta att medborgarförslaget för närvarande inte ska föranleda någon
ytterligare åtgärd.

Yrkande
Yvonne Stålnacke (S) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Arbets‐ och personalutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
avslå medborgarförslaget.
_____
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Yrkanden
Carola Lidén (C ) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

avslå medborgarförslaget om volontärcentrum i Luleå.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Bo Wennström, Socialnämnden
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