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Dnr KS 2016/297

§ 215 Direktiv för genomförande av
kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen om att ta fram en behovsoch åtgärdsplan för att lösa bostadsfrågan för
äldre
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2016-2017 gett
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en behovs- och åtgärdsplan
för att lösa bostadsfrågan för äldre (sid 25). Det anges att arbetet
skall ske i samarbete med äldreförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har efter samråd med
äldreförvaltningen tagit fram ett förslag till direktiv för arbetet.
Direktivet föreslås godkännas.
Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-07-11, ”Direktiv för
genomförande av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om att ta fram en behovs- och åtgärdsplan för att lösa
bostadsfrågan för äldre”.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för rubr
uppdrag godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande (bilaga) vilket kommunstyrelsen medger.
Martina Mossberg (M) yrkar, med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Marie Litholm (KD) och Kennerth Valtersson
(SD) bifall till förslag (bilaga) från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna, innebärande att ärendet återremitteras för att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta konkreta uppdrag för att
aktivt stödja externa aktörer att bygga och driva fler äldreboenden
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och trygghetsboenden i kommunen.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och förslaget från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Ordföranden
ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Martina Mossberg (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
förslaget från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Upprop
Petri Salonen (C) JA
Göran Svensson (S) JA
Maria Fägersten (S) JA
Mikko Svensson (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Annica Hjerling (MP) JA
Mehmet Coksürer (MP) JA
Martina Mossberg (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Tobias Hammarberg (L) NEJ
Pia Lublin (L) NEJ
Marie Litholm (KD) NEJ
Kennerth Valtersson (SD) NEJ
Meeri Wasberg (S) JA
Åtta JA, sju NEJ
Ordföranden finner att med åtta JA och sju NEJ har
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för rubr
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uppdrag godkänns.
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sven Gustafsson samtliga (M), Tobias Hammarberg (L), Pia Lublin (L), Marie
Litholm (KD) och Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Äldrenämnden
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