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Medborgarförslag nr 36/20 I 9 - Varmare lägenheter för äldre

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019- 10-24 föreslås att kommunen
kräver minst 22, helst 23 grader i alla äldreboenden och trygghetsboenden i kommunen.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 36/2019 medges väckas och remitteras till Vård- och omsorgsnämnden som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande fullgörande av
kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser omsorgen om äldre människor och
människor med funktionshinder med undantag för själva driften av de kommunala
resultatenheterna.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), samt enligt lag om stöd och service till Vissa funktionshindrade (LSS) med
undantag för själva driften av de kommunala resultatenheterna, samt

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att teckna avtal med enskilda utförare i enlighet med
LOU, lagen om offentlig upphandling (2007: 1091) och LOV, lag om valfrihetssystem (2008:962)
samt göra beställningar avseende de verksamheter där Produkdonsutskottet ansvarar för driften,
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Förslag (endast ett ämne)*

varmare lägenheter för äldre
Beskrivning*

Jag bor på Solgârden och flera av oss som bor här fryser i sina

lägenheter. Vissa har 17-18 grader inne. På Träffpunkten är det 17 grader
när dom kommer på morgonen. Jag har själv varit fastighetsskötare och
vet att myndigheterna kräver MINST 20 grader och minst 22 för

äldre. -Därför föreslår jag att kommunen kräver minst 22, helst 23 graderi
alla äldreboenden och trygghetsboenden i vår kommun-. Det fmns heller

inget element i våra badrum. Underligt tyckerjag som har köpt 2 oljefyllda

elelement. Ett i badrummet och ett i lägenheten. Nog borde väl det vara
onödigt?

Namn *

Jan Lövros

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.


