Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2021-05-10
Dnr
KS 2020/0183

Svar på motion nr 16/2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars
Frid (S) - Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Österåker
Sammanfattning
I motion väckt i Kommunfullmäktige 2020-09-14 § 5:15, lämnar motionärerna tre förslag
innebärande att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en nämndövergripande ”strategi- och
handlingsplan för ett äldrevänligt Österåker”, att strategi- och handlingsplanen utarbetas med en
ingående ”äldremedborgardialog” samt att Kommunstyrelsen för Österåker ansöker om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Anse motion nr 16/2020 besvarad med hänvisning till det arbete som pågår i Österåkers kommun i
form av att
1. Kommunen har ett förvaltningsövergripande arbetssätt genom att samtliga förvaltningar inom sitt
ansvarsområde arbetar mot Kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål ”Österåker ska erbjuda
högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning” och ”Invånarna ska
uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.”
2. WHO:s åtta områden anses vara integrerade i Kommunfullmäktiges inriktningsmål och därmed
saknas anledning att ansöka om medlemskap hos WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

Bakgrund
I sitt tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12 redogör Socialförvaltningen för Österåkers kommuns
arbete utifrån WHO:s åtta områden i nätverk för äldrevänliga städer. WHO:s åtta områden handlar
om Tillgänglighet till byggnader och miljöer, Transporter, Boende, Gemenskap och fritidsverksamhet, Social
inkludering (åldersdiskriminering), Medborgerligt deltagande och inflytande, Information och kommunikation samt
Vård, omsorg och service

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens förvaltning, kommunkansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2021-04-21, § 4:13.

Bilagor
1. Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-21, § 4:13.
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Tjänsteutlåtande
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12.
3. Motion nr 16/2020, Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Österåker.
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