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Medborgarförslag nr 3 I/20 I 9 - Äldreboende i Roslagskulla

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-09-06 föreslås att ett äldreboende

inrättas i Roslagskulla, mellan Kullaby och Loån.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 31/2019 medges väckas och remitteras till Vård- och omsorgsnämnden
samt till Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av

förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet och bedöms vara av

principiell beskaffenhet.

i\v*Iedborgarförslaget berör Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande fullgörande

kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser omsorgen om äldre människor och

människor med funktionshinder med undantag för själva driften av de kommunala
resultatenhetetna.

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att bedöma behovet av vård och omsorg samt verka

för ett allsidigt och varierat utbud med hög kvalitet som tillgodoser vårdtagares och anhörigas

önskemål om Vård och omsorg.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande dels den översiktliga

planeringen av användningen av mark och vatten samt att Kommunstyrelsen har ansvar för

kommunens ekonomiska ställning.
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Jag samtycker till publicering 'av mitt namn tillsammans .med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



Kommunfullmäktige i Österåkerskommun/ Kommunkansliet

184 89 Åkersberga

Medborgarförslag: Äldreboende i Roslagskulla

I början av 1980-talet hörde jag av mig med skriftliga och muntliga

ideer om äldreboende i Roslagskulla, politiker av olika färger blev

intresserade och så även Kom.s högre tjänstemän. Ett stormöte kom så

småningom till i Roku skola, fullsatt lokal, publiken bestod mest av

yngre 0 medelålders personer och det var mest intresserade av

lägenheter till sig 0 sina barn. De var för unga att tänka på sin

ålderdom med svagheter och sjukdomar. Resultatet av detta möte

blev vanliga hyreslägenheter 28 st och ngr fristående villor. Nu bor

det visserligen mga pensionärer i lägenheterna, men det är många

äldre som bor i sina stugor runt om i sccknen o kanske skuile behöva

tryggare boende 0 mera søcial kontakt.

Det skall ju i framtiden byggas mkt lägenheter i Roku 0 Östanå, med
många tili kommun inflyttade och en del av dem skulle säkert finna

trygghet av att ha sina gamla på orter. Det finns även många äldre i

Åkersberga, som kanske skulle tycka om att återkomma till sina yngre

års hemvist. Så boendesökande kommer det nog att finnas.

Förslag: Lägg äldreboende i nedre ändan av åkern som ligger mellan

Kullaby och Loån, då får vi blivande affären vid Svensbodavägen som

ger tillfälle för att handla eller bara titta på liv 0 rörelsen. Träffa

gamla bekanta och den nya generationen av KulIa bor. Även trafiken

på 276 kan vara intressant at sitta och iaktta för en gammal

människor. Dessutom mkt nära ti|| kyrkan och vi har en fin gångväg

runt sockencentret med församlingssal och sk0|a och nära till kyrkan,

allt ger tillfälle till socialt liv, kontakter och mera liv genom att delta i

livet genom allt de ser utanför fönstret.

Roslagskulla den 4 september 2019

Eivor Jansson
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