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MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INFÖRA TAKTIL MASSAGE PÅ 
NYBERGA 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat då ledningsgruppen inom särskilt boende 
utreder frågan under våren för att besluta i frågan under mars månad 2022. 
 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

Sammanfattning av ärendet 

Anne-Marie Viklund har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
införa taktil massage på Nyberga för de äldre. Hon säger att forskning visar  
att det är möjligt att njuta och uppleva välbehag med taktil beröring som 
vårdhandling trots att man är svårt sjuk. Hon menar vidare att detta skulle 
betyda mycket för de äldre och verkligen sätta Älvsbyn på ”på kartan”. 
 
Ledningsgruppen inom särskilt boende kommer under våren att undersöka 
möjligheterna och bedöma behovet av taktil massage för de äldre på våra 2 
särskilda boenden, Nyberga och Ugglan. Vi kommer att  utreda under våren 
2022 vilka praktiska förutsättningar som krävs samt möjligheter till utbildning 
av personal i taktil massage. Finansiering sker med projektmedel riktat till 
äldreomsorgen.  

Förslag till beslut 

Frågan anses besvarad då ledningsgruppen inom särskilt boende utreder  
frågan under våren för att besluta i frågan under mars månad 2022. 
______ 
 
Kommunstyrelsen 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget mot Göran 
Lundströms m.f yrkande. Kommunstyrelsen bifaller beredningsförslaget. 
 



 

 

Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet  
 
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.  
______ 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Förslagsställaren 
_____ 

 
 

 
Vid protokollet 
Michelle Engman 
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Ordförande 
Tomas Egmark 

Justerare 
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