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Sammantradesprocokoll för Vnrd och omsorgsniimiidcn 2017-12-19

VON § 11: 10

Dnr. VON 2017/0097

Svar på medborgarförslag nr I 1/2016 - Syn- och hörselkonsulent
tjänst
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Att bifalla m edborgarförslagct avseende inrättande av syn och hörsel.
2. Beslutet anmäls till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
I medb orgarförslagct som inkom till värd- och omsorgsniimmlen föresläs att kommunen
aterinrättar tjänsten som svn- och hörselkonsulent. Tjänsten innebär enligt förslagsställaren att
personer med svn- och hörselproblem far n ärhet till viss service och kan fa hjälp med enklare
hjälpmedel samt viss anpassning i hem met. Förslagsställaren föreslår att i tjänsten bör det
också inga att ansvara för viss utbildning för personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlatände daterat 2017-12-05.

Förslag till beslut
1.

Att anse medborgarförslagct besvarat med hänvisning till avsatta medel i budget 2018 för
inrättande av syn- och hörsel.
2. Beslutet anmäls till Ko mmunfullmäktige.

Yrkanden
Ritva Klg (I.) yrkar bifall till me dborgarförslagct vilket I-ars frid (S) biträder.

Propositionsordning
Ordföranden fragar om Yard- och omsorgsnämnden beslutar enligt Ritva Klgs (I,) yrkande
och finner att sa är faller.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Akten

Juscerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0Österåker
SM - //
Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åker sberga

ÖSTERÅKER
KOMMUN!:.

'! LN

2015 -i.

tå zm/bför (i
Medborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

Syn och hörselkonsulent tjänst
Beskrivning*

Jag föreslår att kommunen återinrättar tjänsten som syn och
hörselkonsulent. Tjänsten skulle innebär att personen med syn och
hörselproblem har närhet till viss servis och kan få hjälp med enklare
hjälpmedel samt att anpassa personens hem, I tjänsten borde också ingå
att ha viss utbildning för personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Namn *
Gun Liljedah!
(•] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnä mnden 2017-12-14

KFN § 8:5

Dnr KFN15 2017/0011

Tjänsteutlåtande Medborgarförslag 2016:13, Verksamhetsplats för
motorintresserade ungdomar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Bifalla m edborgarförslag 2016:13 och i fo rtsatt samverkan med föreningen AMU jobba för
att skapa en plats där unga med motorintresse kan göra mindre meck med sina bilar.
2. Utreda formen för denna verksamhetsplats utifrån trygghets- och säkerhetsperspektiv,
inklusive behov av tillsyn från vuxen/verksamhetsledare.
3. Processen ska stämmas av i apr il 2018 för utvärdering av vilka möjlig heter som då syns.

Sammanfattning
Det finns idag ett stort motorintresse bland unga i kommunen. Det saknas idag en plats fö r
dessa ungdomar att utföra mindre meck. Det finns även behov av att kunna förvara bilar som
används för tävling i samverkan med likasintiande i grannkommunerna, vilket sker i Norr tälje.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-20.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (1.) yrkar bifall till K ultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag
innebärande följande:
1. Bifalla medborgarförslag 2016:13 och i fo rtsatt samverkan med föreningen AMU jobba f ör
att skapa en plats där unga med motorintresse kan göra mindre meck med sina bilar.
2. Utreda formen för denna verksamhetsplats utifrån trygghets- och säkerhetsperspektiv,
inklusive behov av tillsyn från vuxen/verksamhetsledare.
3. Processen ska stämmas av i april 2018 för utvärdering av vilka m öjligheter som då syns.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (1.)
yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras
- F örslagsställaren
- Akersberga Motorburen Ungdom
- Ak ten

justerandes signa turer

Utdragsbestyrkande

österåker
Skickas till:
Kommunfullmäktige i Ös teråkers kommun
Kommunkansliet
I 84 86 Åkersberga

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
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Medborgarförsiag

1 kS

Förslag (endast ett ämne)*

Verksamhetsplats för motorintresserade ungdomar
Beskrivning*
Det finns idag ett stort motorintresse bland ungdomar killar / Tjejer i kommunen samt
kranskommunerna.
Vid ett antal tillfällen har vi motorintresserade besökt Ticksta motorstadion som tillhör
Norrtälje kommun.
Dock saknar vi idag en egen plats där vi kan göra mindre meck och vi föreslår därför att man
ser igenom möjligheten att ordna en sådan plats för ungdomar i Österåkers kommun.
En plats där vi ungdomar kan vara ifred och inte störa allmänheten med våra fordon.
Fritidsgårdarna i Österåker stödjer vårat intresse för oss motorintresserade, som ett alternativ
till oss som har ett stort intresse för motorsport ,och inte utövar någon annan aktivitet.

Namn *

Samuel Jansson

{•] Jag samtycker till public ering av mitt namn til lsammans med mitt medborgarförsiag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker public eras endast medborgarförslaget.

Österåker
Sammanträdesprotokoll fö r Kommunstyrelsen 2018-01-08

KS § 1 :5

Dnr. KS 201 7/0279

Svar på medborgarförslag nr 21/2017 - Rondellutsmyckning med
historisk trafikanknytning
Kommunstyrelsens beslut
Anse medborgarförslag nr 21/2017 besvarat med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att beakta möjligheten med att utsmycka en
cirkulationsplats eller annan lämplig plats, vid ny- eller ombyg gnationer av dessa.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 25 september 2017, före slås
att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ombesörja rondellutsmyckning med
historisk trafikanknytning, innebärande utplacering av monument i en av kommunens
cirkulationsplatser.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-12-13, § 1:6.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-12-05.
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande anse
medborgarförslag nr 21/2017 besvarat med hänvisning till att SamhäUsbyggnadsförvaltningen
kommer att beakta möjligheten med att utsmycka en cirkulationsplats eller annan lämplig
plats, vid ny- elle r ombyggnationer av dessa.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mic haela Fletchers (M ) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Förslagsställaren
- Samhällsbyggnads förvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbest/rkande

ö Österåker
Al/köl?Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åk ersberga

KOMMUNSTYRELSEN
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Medborgarförslag
Förslag (endast ett ämne)*

Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning
Beskrivning*

När järnvägsbron i Åkersberga byttes för några år sedan såg Björn Pålhammar
till att fundamentet till den gamla vridbara bron sparades på ett upplag på
Sågvägen.
Detta fundament skulle kunna vara ett fint monument i en av
cirkulationsplatserna som finns eller kommer att byggas i kommunen. Det
påminner då om gamla trafiklösningar och om Österåkers historia.
Jag föreslår att berörda förvaltningar ges i uppdrag att ombesörja det.

Namn *

Gerhard Nuss

g] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförsiaget.
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