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Svar på mo tion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss
inspireras av Fin land, Nederländerna och Centerpartiet
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-01-30, § 1:23, föreslår Ann-Christine Furustrand (S)
att Österåkers kommun undersöker möjligheten att hitta en modell där myndiga gymnasielever bor
gratis eller till rabatterad hyra på ä ldreboenden i utbyte mot exempelvis 30 timmars sällskap i
månaden.
Motionen har behandlats av Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Produktionsstyrelsen.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Anse motion nr 1/2017 besvarad med hänvisning till den modell som redovisas i Skolförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 2017-10-10.

Bakgrund
Skolnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande "Motionen har utretts i samråd mellan
socialförvaltningen som arbetar gentemot Vård- och omsorgsnämnden, upphandlingschefen och
fastighetsstrategen som arbetar gentemot Kommunstyrelsen samt produktions förvaltningen som
arbetar gentemot Produktionsstyrelsen.
Motionen återremitterades till Skolförvaltningen efter Skolnämndens sammanträde 2017-06-13 med
uppdrag att ta fram en modell enligt motionärens förslag.
En modell, där det tagits hänsyn till lokala för utsättningar och möjligheter för motionärens förslag,
har tagits fram."
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-06-20, § 8:8 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.
Produktionsstyrelsen beslutade 2017-10-24, § 9:7 att anse motion nr 8/2017 besvarad med
hänvisning till beslutet i Vå rd- och omsorgsnämnden samt Skolnämnden.

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.
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o Österåker

Tjänsteutlåtande
Tidigare beredning

- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2017-11-23, § 9:7.
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-11-07, § 8:8.
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-20, § 8:8.

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-11-23, § 9:7.
2. Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-09.
3. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-11-07, § 8:8.
4. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-10-10.
5. Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-06-20, § 6:8.
6. Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-05-09.
7. Motion nr 7/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland,
Nederländerna och Centerpartiet.

Jan-Olof Friman
Kommundirektör

Kansliönef

Expedieras
- Produktionsstyrelsen
- Skolnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Kommunkansliet

Österåkers kommun | 184 86 Akersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | wvAv.osteraker.se

Sida 2 av 2

