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Medborgarförslag nr 23/20 I 9 - Sommarkollo för äldre

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-05-06 föreslås att kommunen ska

anordna sommarkollo för äldre.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 23 /2019 medges väckas och remitteras till Vård- och omsorgsnämnden som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande att fullgöra

kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen vad avser omsorgen om äldre människor och
människor med funktionshinder med undantag för själva driften av de kommunala
resultatenheterna, samt Vård- och omsorgsnämndens ansvar 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.

Bilaga

Medborgarförslag III 23/2019
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Kommunfullmäktiges ordförande
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Mjag samtycker till publicering' av mitt namh tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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