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Svar på medborgarförslag nr 2I/20 I 9 - Äldreomsorg på finska

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning till att äldre med
behov av särskilt boende med finsk profil kan erbjudas detta genom att

kommunen köper plats i annan kommun samt att kommunen har dialog med
ny utförare som under våren 2021 kommer att etablera sig i kommunen och
har framför önskemål till utföraren gällande Fmsk proñl på boendet.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4:21 föreslås

att kommunen startar ett äldreboende för de som har ünska som modersmål. I

utredningen används begreppet särskilt boende istället för äldreboende. 'Under

våren 2021 kommer en ny utförare att etablera sig i kommunen. Österåkers

kommun har påbörjat dialog kring etableringen och framfört önskemål om en

ñnsk profil. Kommunen köper i dagsläget plats i andra kommuner till de äldre

som beviljats särskilt boende och har behov av ñnsk proñl.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-1 1, § 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 20 '19-1 1-05.

Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2019-10-22, v

10: 10.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning

till att äldre med behov av särskilt boende med ñnsk proñl kan erbjudas detta

genom att kommunen köper plats i annan kommun samt att kommunen har

dialog med ny utförare som under Våren 2021 kommer att etablera sig i

kommunen och har framför önskemål till utföraren gällande fmsk profil på

boendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.
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