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AU§ 2:4 Dnr. KS 2019/0218 

Svar på medborgarförslag nr 26/2019- Utbildning av äldre i IT
kunskap 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarförslag nr 26/2019 besvarat då Österåkers kommun, genorn 
Österåkers bibliotek, har gjort en utbildningsinsats för äldre i IT-kunskap, 
genom Tech Teach Sverige AB (Datorskolan) som i vanliga fall kommer till 
biblioteket varje vecka och erbjuder IT-hjälp och utbildning för seniorer och 
övriga ålderskategorier. 

Reservation 

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

I medborgarförslag nr 26/2019 föreslås att kommunen ska ha en IT-utbildning 
för äldre. Förslagsställaren pekar på hur viktigt det är att äldre personer inte ska 
känna sig rädda och okunniga i det moderna IT-samhället. Tidigare erbjöd 
Österåkers bibliotek IT-kunskap för den aktuella målgruppen och 
förslagsställaren önskar att det även i fortsättningen erbjuds. Under 
Coronapandemin har Datorskolan inte varit aktiv. 

Beslutsunderlag 

Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2021-01-20. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11. 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2020-06-04, § 3:6. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslag nr 26/2019 besvarat då Österåkers kommun, genom 
Österåkers bibliotek, har gjort en utbildningsinsats för äldre i IT-kunskap, 
genom Tech Teach Sverige AB (Datorskolan) som i vanliga fall kommer till 
biblioteket varje vecka och erbjuder IT-hjälp och utbildning för seniorer och 
övriga ålderskategorier. 
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Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till medborgarförslaget då sådan 
utbildning tidigare genomförts och borde vara möjligt att fortsätta med snarast 
möjligt, med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens råd, i Österåkers 
bibliotek 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) 

yrkande eller Ann-Christine Furustrand (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottets beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkande. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (NI) 

yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar 
neJ. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 5 ja-röster och 2 nej
röster. 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), KSAU 2021-01-27, § 2:4

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

s Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

Ersättare 

C Anne-Li Hilbert X 

KD Arne Ekstrand X 

MP Michael Solander X 

Resultat 
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