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Överenskommelse mellan socialnämnden i Täby och SeniorNet Täby
Parter
Socialnämnden i Täby kommun, organisationsnummer 212000-0118 och
SeniorNet Täby, organisationsnummer 802456-1030.

Målgrupp
Personer 65 år och äldre som bor i Täby.

Uppdraget
I samverkan med Seniorcenter erbjuder SeniorNet Täby ovanstående målgrupp utbildning inom IT-området,
framför allt avseende hantering av datorer, surfplattor och smarttelefoner. Detta sker genom handledarledd
träning och guidning för enskilda samt genom kurser, föreläsningar och tematräffar. Målsättningen med
uppdraget är att utveckla den digitala kompetensen hos kommunens seniorer.
Uppdraget genomförs på Seniorcenter, Lyktgränd 4 samt på Seniorcenter Näsbypark i Ångarens lokaler på
Eskadervägen 5. SeniorNet Täby ansvarar för att nedanstående tider är bemannade:


Seniorcenter Lyktgränd vardagar klockan 10-12 och 13-15.30. Under juni, juli och augusti sker
verksamhet en gång (tre timmar) per vecka under Seniorcenters öppethållande.



Seniorcenter Näsbypark två timmar varje tisdag.

Täby kommun tillhandahåller lämpliga lokaler.

Kompetensutveckling och enskildas personliga förhållanden
SeniorNet Täby ansvarar för att de för arbetet utsedda volontärerna har aktuell kunskap i IT-frågor.
Då SeniorNet Täbys volontärer genom sitt uppdrag kan få information om enskilda äldres personliga
förhållanden är det av yttersta vikt att dessa inte yppar något som rör en enskilds personliga förhållanden
för andra.

Utrustning
Täby kommun tillhandahåller den grund IT- utrustning som krävs för uppdragets genomförande.

Informationsspridning
Täby kommun och SeniorNet Täby ansvarar gemensamt för att sprida information om verksamheten.

Avstämningsmöte och uppföljning
Parterna ska informera varandra fortlöpande om förhållanden som har betydelse för fullgörandet av denna
överenskommelse.
Ett avstämningsmöte mellan parterna hålls årligen i april månad. Täby kommuns kontaktperson är
sammankallande. Vid uppföljningsmötet ska SeniorNet Täby redovisa statistik från föreliggande år avseende
närvarande personer vid enskild handledning, kurser och föreläsningar fördelat per månad. Dessutom
överlämnar SeniorNet Täby föregående års verksamhetsberättelse till Täby kommun.

Tid för överenskommelsen
Överenskommelsen gäller från och med 2019-02-15 och tills vidare. Villkorsändring eller upphörande av
överenskommelsen ska ske skriftligt enligt följandetidsangivelse:
-

För villkorsändring två månader
För upphörande tre månader

Vardera partnern kan omedelbart häva överenskommelsen om motparten inte fullgör sina uppgifter och
rättelse inte sker efter anmärkning.

Ekonomisk ersättning
För att stödja SeniorNet Täby i genomförandet och utvecklingen av det uppdrag som beskrivs i
överenskommelsen lämnar Täby kommun genom socialnämnden ett årligt bidrag motsvarande 83 700 kr.
Bidraget betalas ut enligt överenskommelse under januari månad.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för denna överenskommelse är:
För Täby kommun: Enhetschef Seniorcenter
För SeniorNet Täby: Ordföranden i föreningen
Denna överenskommelse upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt.
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