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Dnr 2008/21-008

Motion om volontärsutvecklare. Yttrande

Ärendebeskrivning
Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion.
Umeå Kommun har sedan en tid tillbaka en anställd volontärsutvecklare inom
äldreomsorgen. Detta har så vitt vi vet varit lyckosamt och inneburit en höjd
kvalitet för de äldre på äldreboendena.
Vi vet att socialnämnden diskuterat detta och även så föreslagit att en policy
skall antagas av fullmäktige. Det är viktigt att klara ut gränsdragningarna
mellan frivilligarbete och avlönat arbete och att detta sker i samarbete med de
fackliga organisationerna.
Vi föreslår
Att fullmäktige antager en policy för frivilligarbete inom kommunen
Att fullmäktige därefter ger socialnämnden i uppdrag att utreda intresset hos
frivilla/frivilligorganisationer
Att om intresse finns i tillräcklig utsträckning också anställa en volontärsutvecklare
Att finansieringen av en sådan anställning överlämnas till budgetarbetet
2009-11.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen arbetar med utveckling av frivilligt arbete inom ramen för
O4O. Projektperioden är 2008-2010 och finansieras av EU programmet för
norra periferin.
Syftet med O4O är att skapa möjligheter till framtida sociala servicetjänster för
människor i glest befolkade områden, så att de ska kunna bo kvar i sin
hembygd och ha ett meningsfullt liv.
O4O handlar om att ta fram verktyg för att leverera enklare former av service.
Grundvalen är att uppmuntra samverkan mellan generationer på
volontärbasis, exempelvis att yngre hjälper äldre och vice versa, och att ta
tillvara de äldres kunskaper som de har förvärvat genom att ha levt ett långt
liv.
Socialförvaltningen har genom detta projekt tagit sin del vad beträffar
utvecklandet av frivilligt arbete. Motionärens förslag om volontärutvecklare
måste ses utifrån ett kommunövergripande plan.

Förvaltningens förslag till beslut
att lämna ovanstående yttrande som svar på motionen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag.

_____

Socialnämnden beslutar
att lämna ovanstående yttrande som svar på motionen.
_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

