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VON §4:7 Dnr. VON 2020/0011

Svar på medborgarförslag nr 23/20 I 9 - Sommarkollo för äldre

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Medborgarförslag m 23/2019 anses besvarat. Det utbud av aktiviteter som erbjuds

inom kommunen ger äldre möjlighet att regelbundet delta i sociala sammanhang och
aktiviteter under hela året.

Sammanfattning

I medborgarförslag nr 23/2019, väckt i Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 6:21, föreslås att

kommunen ska anordna sommarkollo för äldre. Kommunfullmäktige har remitterat till

Vård- och omsorgsnämnden att slutgiltigt besvara medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-03-23.

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

Medborgarförslag nr 23/2019 anses besvarat. Det utbud av aktiviteter som erbjuds inom
kommunen ger äldre möjlighet att regelbundet deltai sociala sammanhang och aktiviteter

under hela året.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Monica Kjellmans

(L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes siyzürer Utdragsbestyrkande
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Mag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag Inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.
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VON § 2:3 Dnr. VON 2019/0093

Svar på medborgarförslag nr 36/20 I 9 - Varmare lägenheter för äldre

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Medborgarförslag nr 36/2019 anses besvarat med hänvisning till att förvaltningen inte

har något juridiskt ansvar för enskildas hyreskontrakt. Respektive kontraktsinnehavare

bör vända sig till sin hyresvärd/ fastighetsägare vid frågor och synpunkter som rör den
bostad eller lokal som hyrs.

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Roslagspartiet deltar ej i beslutet till förmån
för eget förslag om återremiss.

Sammanfattning

I medborgarförslag nr 36/2019 inkommet till Österåkers kommun 2019-10-24, föreslås

att kommunen kräver minst 22 grader, helst 23 grader, i alla äldreboenden och
trygghetsboenden i kommunen. Korrununñlllmäküge har remitterat till Vård- och
omsorgsnämnden att slutgiltigt besvara medborgarförslaget.

Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och redogör för sitt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-01-15

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

Medborgarförslag nr 36/2019 anses besvarat med hänvisning till att förvaltningen inte

har något juridiskt ansvar för enskildas hyreskontrakt. Respektive kontraktsinnehavare

bör vända sig till sin hyresvärd/fastighetsägare vid frågor och synpunkter som rör den
bostad eller lokal som hyrs.

Yrkande

Lars Frid (S) och Cecilia Ringstedt (S) yrkar på återremiss till förvaltningen med
hänvisning till att motionen inte riktigt har besvarats utifrån förslagsställarens intention

och behöver därför beredas på nytt utifrån juridiska aspekter.

Madeleine I-Iöckenström (RP) biträder yrkandet om återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot frågan om ärendet ska avgöras vid

dagens sammanträde. Ordföranden finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Fotts.

MM 435
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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VON § 2:3. forts.

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Monica Kjellmans (L) yrkande
röstar ja, den som är för Lars Frids (S) och Cecilia Ringstedts (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 4 nej-röster.

Expedietas

Förslagsställaren

Kommunfullmäktige

MM XLT'
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

Österåker

Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)
VON 2020-02-18 § 2:3

Parti Ledamöter Tjänstggande Ersättare Ja Nej
Ordinarie

L Mikael Ottosson, 1:e v ordf. X X
S Lars Frid

,
2:e V ordf. X X

M Isabelle Ankarfjärd Jäger X X
M Birgitta Netterström ----- Monika Smidestam X
M Mia Hinndal Bellander X X
L Birgitta Johansson X X
C Bo Lundin X X
KD Jörgen E Berglund ----- Ralph Forsberg X
S Cecilia Ringstedt X X
S Glenn Viklund X X
RP Madeleine Höckenström X X
SD Ullrika Hillgren

\

----- Carina Rosengren X
-V Golriz Kamangar ----- Ritva Elg X
L Monica Kjellman, ordf. X X

Emå'ttarc.

M Christian Rauer
_____

M Ralph Forsberg X
M Monika Smidestam X
L Ritva Elg X
C Mats vaarsson -----

S Eva Börjesson Nordin -----

SD Carina Rosengren X
MP Heidi Stapf Ekström -----

RESULTAT 10 4
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Medborgarförslag

Förslag (éndast ett ämne)*

varmare lägenheter för äldre
\

Beskrivning”c

Jag bor på Solgården och flera av oss som bor här fryser i sina
lägenheter. Vissa har 17-18 grader inne. Pâ Träffpunkten är det 17 grader
när dom kommer på_ morgonen. Jag har själv varit fastighetsskötare och
“vet att myndigheterna kräver MINST 20 grader' och minst 22 för
äldre. -Därför föreslår jag att kommunen kräVer minst 22, helst 23 grader i

alla äldreboenden och tryg'ghetsboenden i vår kommun-. Det finns heller
inget element i Våra badrum. Underligt tycker jag som har köpt 2 oljefyllda
elelement. Etti badrummet och ett i lägenheten. Nog borde väl det vara
onödigt?

Namn *

Jan Lövros

El Jag .samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag Inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.


