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AU § 2:6 Dnr. KS 202 I/OI87

Svar på motion nr 32/202I av Michael Solander (MP) - Motion

om delningsboende för unga vuxna

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anse motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet

med nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:6/01.

Sofia Almgren (S) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:6/02.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att kommunens
allmännyttiga bostadsbolag Armada ska få i uppdrag att uppföra bostäder för

delmngsboende med ett upplägg som passar Österåkers kommuns unga vuxna.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse

motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med
nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Forts .
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Forts AU § 2:6

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Protokollsbilaga § 2:6/01. Dnr: KS 2021/0187

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende 6. Svar på motion nr 32/202I av Michael Solander (MP) - Motion om
delningsboende för unga vuxna

Motionen avser specifikt att låta uppföra ”bostäder för delningsboende och upprätta ett upplägg

för detta som passar unga vuxna”. Om det i uppdragsbeskrivningen för arbetet med att ta fram

nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning, som beslutsförslaget hänvisar till, inte ñnns

något speciñkt som hänvisar till delningsboende anpassat för unga vuxna kan motionen rimligen

inte anses besvarad.

Kenneth Johansson (MP)



Protokollsbilaga § 226/02. Dnr: KS 2021/0187

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende 6. Svar på motion nr 32/202I av Michael Solander (MP) - Motion om
delningsboende för unga vuxna

Det är besvärande att motioner från 2021 inte behandlats på 1,5 år.

I kommunallagen 5 kap. 35§ framgår ”att en motion eller ett medborgarförslag om möjligt ska

beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller

medborgarförslaget väcktes”.

Framöver förutsätter Vi att motioner bereds skyndsamt och att kommunallagens mål om ett år

uppfylls.

För Socialdemokraterna

Soña Almgren


