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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om en sida på internet där
volontärer kan anmäla sig till olika arrangemang
i Kalmar med omnejd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om en sida på internet där volontärer kan anmäla
sig till olika arrangemang i Kalmar med omnejd.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att ta hjälp av Facebook eller göra en
egen hemsida för Kalmar där de som vill ha hjälp med något arrangemang kan
lägga ut en förfrågan till allmänheten om hjälp.
Yttrande
Frågan om en volontärpool eller något liknande har diskuterats många gånger
de senaste åren liksom ansvaret för en sådan. En volontärpool kräver ett
omfattande arbete. Det gäller bland annat att hålla poolen uppdaterad, att se till
att personer informeras om olika arrangemang och att volontärer har den
kompetens och får den utbildning som krävs för att de ska kunna medverka.
Ett enklare alternativ kan vara, som förslagsställaren föreslår, att inför olika
arrangemang lägga ut en möjlighet för intresserade volontärer att anmäla sitt
intresse.
Det är framför allt vid större arrangemang det behövs många volontärer.
Situationen just nu är följande: kultur- och fritidsförvaltningen anordnar inte
den typen av arrangemang som kräver volontärer. Destination Kalmars behov
av volontärer täcks genom samverkan med olika föreningar.
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Destination Kalmar arrangerar varje år ett möte med föreningslivet där frågor
om säkerhet, trygghet med mera diskuteras. Vid nästa möte kommer
Destination Kalmar att ta upp frågan om föreningarnas syn när det gäller att
bemanna olika arrangemang och behovet av ytterligare volontärer.
Därefter kommer Destination Kalmar att lyfta frågan med Kommunförbundet
Kalmar län. Regionförbundet har tidigare varit involverad i frågan då det
framkommit att även kommuner som ligger geografiskt nära Kalmar har behov
av volontärer. Kanske kan närliggande kommuner genom det nya
kommunförbundet gå ihop om någon ”plattform” där volontärer kan anmäla
sig?
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