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Digitala kulturupplevelser för äldre i Linköping,
svar på motion (M)

Dnr ÄN 2016-318
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) föreslår i en motion att det ska utarbetas en modell
för att erbjuda digitala kulturupplevelser inom hela Linköpings äldreomsorg.
Motiven är att användandet av surfplattor har visat ge mycket positiv effekt hos
äldre. Med hjälp av surfplattan kan den äldre ge sig ut i en virtuell resa eller
beskåda vackra landskap och konstverk.
SICS Swedish ICT genomförde hösten 2016 en behovsanalys på äldreboende i
Linköpings kommun med syfte att ge en bild av inom vilka områden de äldre
kan ha nytta av tekniska lösningar. I samtliga fokusgrupper lyfter man
tillgången till kulturell upplevelser som erbjuds genom användandet av
surfplattor. Idag används surfplattor inom äldreomsorgen i Linköping,
variationen av användandet är dock väldigt stort från att inte användas alls till
att vara ett självklart inslag i verksamheten. Utgångspunkten ska vara att
samtliga äldre inom äldreomsorgen i Linköpings kommun ska få likvärdig
tillgång till kulturutbud och att aktiviteterna ska anpassas utifrån individuella
intressen och behov. Användandet av surfplattor ger ett tydligt mervärde och
ett enormt utbud av kulturella upplevelser för den enskilde. För att ge likvärdig
tillgång till kulturella upplevelser inom äldreomsorgen bör det i kommande
upphandlingar/verksamhetsuppdrag ställas krav på tillgång till surfplattor i
samtliga verksamheter. Verksamheten ska systematiskt utveckla användandet
av teknik för att förstärka de kulturella upplevelserna. Idemagasinet och
kulturarbetarna bör ges ett förtydligat uppdrag att stödja verksamheterna vid
användandet av tekniska lösningar.
Motionen föreslås bifallas och äldrenämnden ges i uppdrag att i kommande
upphandlingar/ verksamhetsuppdrag av äldreomsorg i Linköping kravställa
kring användandet av surfplattor för att ge ett större utbud och mer individuellt
anpassade kulturupplevelser.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Som svar på fråga från motionären berättar Susanna Lundstedt att
kulturarbetare och teknikombud redan idag försöker stimulera och stödja äldre
att nyttja ny teknik i vardagen för bland annat kulturupplevelser.
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Äldrenämndens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
2. Äldrenämnden ges i uppdrag att i kommande upphandlingar/
verksamhetsuppdrag av äldreomsorg i Linköping kravställa kring
användandet av surfplattor för att ge ett större utbud och mer individuellt
anpassade kulturupplevelser.
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