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VON § 6:8 Dnr. VON 2017/0024 

Svar på motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt 
oss inspireras av Fin land, Nederländerna och Centerpartiet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motion nr 1/2017 med hänvisning till att det idag inte finns någon möjlighet att 
genomföra motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att tillgå på ko mmunens 
äldreboenden. 

Reservation 
Marie Ende (S) lämnar en skriftlig reservadon 
Vi socialdemokrater ser gärna att motionens intentioner till att etablera ett mer aktivt umgänge 
över åldersgränserna i exempelvis ett boende, ska utredas. Synd att inte den sittande 
majoriteten ville se bortanför orden i motionen och våga se vilka möjligheter detta kan ge för 
ett hållbart samhälle. 
Att säga nej till motionen med motiveringen att det inte finns några extra boendeplatser att 
tillgå på kommunens äldreboende var extra dåligt. Nu handlade motionen inte om att just nu 
bereda plats utan om att utreda för att se om det skulle kunna ske ett generationsboende och i 
så fall hur. Vi anser att majoriteten kanske inte vill se möjligheterna, möjligheter som många 
kommuninvånare ser som spännande och redan vill anmäla sig till. 
Marie Ende (S) 

Sammanfattning 
I motion nr 1/2017 föreslås att kommunen undersöker möjligheten att hitta en modell där 
myndiga gymnasieelever bor gratis eller till rabatterad hyra på äldreboenden i utbyte mot 
exempelvis 30 timmars sällskap i månaden. 
Motionen har utretts i samråd mellan skolförvaltningen som arbetar gentemot Skolnämnden, 
upphandlingschefen och fastighetsstrategen som arbetar gentemot Kommunstyrelsen samt 
produktions förvaltningen som arbetar mot Produktionsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-05-09. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att avslå motion nr 1/2017 med hänvisning till att det idag inte 
finns någon möjlighet att genomföra motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att 
tillgå på kommunens äldreboenden. 

Marie Ende (S) yrkar bifall till m otionen. 

Forts 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. VON § 6:8 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslu tar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet . 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkst ällas. Den som är för Mik ael Ottossons (KD) yrkande rostar 
ja, den som är för Marie Endes (S ) yrkande rösta r nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 6 ja- röster och 5 ne j-röster. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Akten 

Justerandes s ignaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Omröstningslista 

Vård-och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
VON 2017-06-20, §6:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

L Monica Kjellman, l:e v. ordf. X X 

S Marie Ende, 2:e v. ordf. X X 

M Fredlik Rosengren X X 
— — 

M Birgitta Netterström - Anneli W. X 
— — 

L Ritva Elg X X 

C Bo Lundin X X 

S Cecilia Ringstedt - Lars F. X 

RP Yvonne Oretoft X X 

MP Heidi Stapf Ekström X X 

V Malin Nikunlassi - Gunilla N. X 

KD Mikael Ottosson, ordf. X X 

Ersättare 
M Anneli Widén X 

KD 

ÖP 

S 

Fred Ståhlgren X KD 

ÖP 

S 

Maria Ullenius X 

KD 

ÖP 

S Lars Frid X 

s Gunilla Niss X 

5 Resultat 6 5 -



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2017-05-09 
Dnr VON 2017/0024 

Svar på mo tion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss 
inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet 

Sammanfattning 
I mo tion nr 1/2017 föreslås att kommunen undersöker möjligheten att hitta en modell där myndiga 
gymnasieelever bor gratis eller ull rabatterad hyra på äldr eboenden i utbyte mot exempelvis 30 
timmars sällskap i månaden. 

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 1/2017 besvarad med hänvisning till att det idag inte finns någon möjlighet att 
genomföra motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att tillgå på kom munens 
äldreboenden. 

Bakgrund 
I motion nr 1/2017 föreslår Ann-Christine Furustrand (S) att Öste råkers kommun ska undersöka 
möjligheten att hitta en modell där myndiga gymnasieelever bor grads eller till rabatterad hyra på 
äldreboenden i u tbyte mot exempelvis 30 timmars sällskap i månaden. 

Motionen har utretts i samråd mellan skolförvaltningen som arbetar gentemot Skolnämnden, 
upphandlingschefen och fastighetsstrategen som arbetar gentemot Kommunstyrelsen samt 
produktions förvaltningen som arbetar gentemot Produktionsstyrelsen. I dagsläget fin ns det inga 
aktuella platser på kommunens äldreboenden för att kunna avvara platser för motionärens 
föreslagna modell . Motionen visar dock på en målsättning att få människor i olika åldrar att mötas, 
en målsättning som kan komma att tas hänsyn till vid kommande planering av andra verksamheter 

Förvaltningens slutsatser 
Socialförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till att kommunen i dagsläget 
inte kan avvara några boendeplatser på kommunens äldreboenden men man kan komma att ta 
hänsyn till motionärens förslag vid kommande planering av andra verksamheter. 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, 
Nederländerna och Centerpartiet. 

Susanna Kiesel Sigbritt Sundling 
Socialdirektör Stabschef 
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