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MEDBORGARFÖRSLAG - DAGVERKSAMHET I VIDSEL
Kommunstyrelsens beslut
Ta med förslaget att genom intraprenad driva dagverksamhet för äldre i
Vidsel till den förstudie av äldreomsorgen som pågår. Medborgarförslaget
anses därmed vara besvarat.
Reservation
Berit Hardselius (c), Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) och
Jörgen Afvander (ns) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lena Hedman och Laila Pettersson har lämnat in medborgarförslag om
dagverksamhet i Vidsel, enligt bilaga
Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2013, § 2 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 2013.
_____
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Ett medborgarförslag har inkommit från två undersköterskor som genom en
intraprenad vill driva en dagverksamhet för äldre i Vidsel. De skriver att
41 % av innevånarna i Vidsel är över 61 år. De har lämnat ett förslag till en
daglig verksamhet i Vidsel för ca 10 personer med demens, psykiskt funktionshinder samt för personer som har behov av att bryta isolering.
Förslagsställarna vill utveckla stödet till personer med demens för att förlänga kvarboendet i den egna bostaden. De vill skapa kontinuitet, trygghet
och ge individuellt anpassade insatser.
Idag pågår arbetet med förstudie av äldreomsorgen där en av fem fokusområden som analyseras är dagliga verksamheter och träffpunkter. Förslagsvis
vore det lämpligt att ta med detta förslag till arbetet i förstudien av äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2013, § 2.

Förslag till beslut
Att ta med förslaget till den förstudie av äldreomsorgen som pågår.
Kommunstyrelsen
Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. Rapport förstudie av äldreomsorgen ska vara klar i november 2013.
Berit Hardselius (c), Robert Andersson (kd) och Jörgen Afvander (ns)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Harry Nyström (v) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden proposition på Berit Handselius m fl förslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen bifaller följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller beredningsförslaget
- den som röstar nej bifaller Berit Hardselius förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunstyrelsen bifalla beredningsförslaget.
_____
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