SeniorNet Linköping (SNL) har ställt frågor till de politiska
partierna i Linköpings kommun om deras syn på och
medverkan till att minska seniorers digitala utanförskap.
Alltfler tjänster såväl samhälls- som kommersiella tjänster blir
digitala. Var finns utbildning och hjälp?
Följande fyra frågor sändes per e-post till partierna den 2/8 2018:
1. Omfattar ert partiprogram några åtgärder att öka kunskapen för att
använda digitala tjänster, såväl samhällstjänster som kommersiella tjänster?
2. Har ni i programmet särskilda åtgärder för seniorer?
3. Har ni i programmet införande av wifi eller motsvarande
internetuppkoppling på äldre- och serviceboenden inom kommunen?
4. Kommer ni att ekonomiskt och/eller resursmässigt att stödja
seniorföreningar med ambitioner och syfte att minska det digitala
utanförskapet hos seniorer i Linköpings kommun?
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre partier har svarat tom den 2/9 kl 16.
Socialdemokraterna svarade den 7/8 enligt följande
Fråga 1. Ja, vi socialdemokrater vill förbättra äldres livsvillkor och öka
delaktighet i samhället. Möjligheten att kunna kommunicera med andra är
viktig och därför krävs det riktade insatser för de äldre i samhället. Äldre ska
kunna läsa tidningen, förnya recept på 1177, betala räkningar, se på TV, låna
böcker och beställa varor digitalt och för att nå dit kan särskilda insatser
behövas.
Fråga 2. Ja, det är viktigt att äldre får möjligheten att hänga med i den digitala
utvecklingen, genom exempelvis utbildning, råd, stöd och hjälp att handha och

använda digitala tjänster via dator, telefon, surfplatta. Vi satsar därför på
kommunala riktade insatser via Hagdahlska huset och de nyinrättade
träffpunkterna på servicehusen och IT-Guiderna.
Fråga 3. Ja, vi socialdemokrater vill att alla äldreboende, servicehus och
träffpunkter ska ha offentlig uppkoppling senast under 2019. Vi har därför
fattat beslut om det och utbyggnad av wifi pågår. Detta finns också med som
ett vallöfte från Socialdemokraterna i Linköping.
Fråga 4. Ja, via kommunens nämnder ska det finnas stöd till föreningar som vill
engagera sig i digitaliseringen och internettjänster.

Miljöpartiet svarade den 7/8 enligt följande:
Fråga 1. Miljöpartiet i Linköping vill inför nästa mandatperiod satsa på digital
delaktighet för dem som har sämst tillgång till digitala plattformar. Det blir allt
viktigare ju fler olika tjänster som erbjuds digitalt. Vi vill bland annat bygga upp
ett mediepedagogiskt filmcentrum som är tänkt att innehålla ett lärcentrum för
att öka delaktigheten och lära sig mediekällkritik.
Fråga 2. Miljöpartiet i Linköping vill fokusera på att minska äldres ofrivilliga
ensamhet. Det kan handla om måltider, om fritidsaktiviteter och social
gemenskap. Vi lyfter även fram personer med livslånga funktionshinder som
går i pension.
Fråga 3. Under den nuvarande mandatperioden har det här arbetet påbörjats,
och det kommer att fortsätta tills alla boenden har uppkoppling.
Fråga 4. Samarbete med föreningslivet är en nyckel till ett inkluderande
samhälle. I det mediepedagogiska filmcentret kommer föreningar att vara
viktiga samarbetspartners. Det är viktigt att kommunens föreningsbidrag är
anpassade för att passa för nya föreningar och nya behov, och vi ser stora
möjligheter för kommunen att samarbeta med seniorföreningar som främjar
digital kompetens och tillgänglighet.

Linköpingsmoderaterna svarade den 16/8 enligt följande
Fråga 1. Linköpingsmoderaterna vill att det ska finnas minst en medarbetare på
samtliga äldreboenden som har grundläggande utbildning för att kunna
assistera i teknikfrågor. Linköpingsmoderaterna vill också utveckla ”Hagdahlsmodellen” till andra stadsdelar, i första hand Skäggetorp, där hjälp med digitala
tjänster skulle kunna ingå.
Fråga 2. Efter förslag från Linköpingsmoderaterna har bland annat Linköpings
kommun börjat använda surfplattor så att digitala kulturupplevelser kan
erbjudas inom hela Linköpings äldreomsorg, istället för endast på utvalda
boenden.
Fråga 3. Linköpingsmoderaterna vill påskynda utbyggnaden av wifi på
äldreboenden, dels genom krav på utföraren att tillhandahålla gratis wifi i
gemensamhetslokaler men också genom en snabbare utbyggnad av wifi
tillgängligt på hela boenden.
Fråga 4. Linköpingsmoderaterna vill se över stödet som äldrenämnden ger till
föreningar, de så kallade föreningsbidragen, och noggrannare följa upp och
säkerställa att pengarna går till rätt saker. Här vill vi stödja föreningar som
bland annat arbetar med att minska det digitala utanförskapet.
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