
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-03-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62
Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt 
Vallentuna (KS 2019.061)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström, Sandra Rudeberg och Sven-Olof 
Ekström, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna-Maria Boströms (S) med 
fleras yrkande.

Susanna Kriström, Hans Jedlin, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson,
Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet gällande de första 
och andra att-satserna till förmån för Martin Siltanens (SD) yrkande.

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Anna-Maria Boströms (S) med fleras yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anna-Maria Boströms (S) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor behöver 
förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår bifall.
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Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Parisa Liljestrand (M) och Bengt-Åke Grip 
(M), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anna-Maria Boström (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), Johan Fagerhem (V) 
och Nicklas Steorn (MP), att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunfullmäktige bifaller de två första att-satserna och 
avslår den tredje att-satsen.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på de första och andra 
att-satserna tillsammans och sedan på den tredje att-satsen. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Fösta och andra att-satserna
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Björn Furugren Beselins (C) med 
fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag gällande de första och andra att-satserna 
mot Anna-Maria Boströms (S) med fleras yrkande gällande de första och andra att-satserna. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Furugren Beselins (C) med 
fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag gällande de första och andra att-satserna.

Tredje att-satsen
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Björn Furugren Beselins (C) med 
fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag gällande den tredje att-satsen mot Anna-
Maria Boströms (S) med fleras yrkande gällande den tredje att-satsen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Furugren Beselins (C) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag gällande den tredje att-satsen.

Beslutsunderlag
 §51 KS Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 §42  Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Motion (S) om strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om äldrevänligt Vallentuna
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§ 51
Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt 
Vallentuna (KS 2019.061)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande.
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor behöver 
förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår bifall.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.
 
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Martin Siltanen (SD) yrkar att att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller de två 
första att-satserna och avslår den tredje att-satsen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer den del av sitt yrkande som rör avslag gällande 
motionens första att-sats mot den del av Jerri Bergströms (S) och Martin Siltanens (SD) 
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yrkanden som rör bifall av den första att-satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt hennes eget yrkande.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer den del av sitt yrkande som rör avslag gällande 
motionens andra att-sats mot den del av Jerri Bergströms (S) och Martin Siltanens (SD) 
yrkanden som rör bifall av den andra att-satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt hennes eget yrkande.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer den del av sitt yrkande och Martin Siltanens (SD) 
yrkande som rör avslag gällande motionens tredje att-sats mot den del av Jerri Bergströms (S) 
yrkande som rör bifall av den tredje att-satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §42  Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Motion (S) om strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om äldrevänligt Vallentuna



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt 
Vallentuna (KS 2019.061)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor behöver 
förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår bifall.

Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Motion (S) om strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om äldrevänligt Vallentuna
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om strategi och 
handlingsplan för äldrevänligt 
Vallentuna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres 
möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i 
samhällsfrågor behöver förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår 
bifall. 

WHO:s nätverk
WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden för att stödja utveckling av äldrevänliga 
städer. Dessa är (1) tillgänglighet till byggnader och miljöer, (2) transporter, (3) 
boende, (4) gemenskap och fritidsverksamhet, (5) social inkludering 
(åldersdiskriminering), (6) medborgerligt deltagande och inflytande, (7) information 
och kommunikation samt (8) vård, omsorg och service. Inom varje fokusområde finns 
specificerade aspekter att uppmärksamma för att utveckla en äldrevänlig stad.

För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, dock följer en 
förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete utifrån 
ramverket – vilket innebär investering av tid och resurser för utvecklingsarbetet såväl 
som ett åtagande att dela lärdomar och framgångar med nätverket. 
Erfarenhetsutbytet kan dock ske via den webbaserade plattform som WHO 
tillhandahåller.
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Det finns ett antal svenska kommuner som utgår från WHO:s ramverk för 
äldrevänliga städer. Exempel är Göteborg, Hallstahammar, Uppsala, Gävle och 
Stockholm stad. 

Yttranden
Socialnämnden rekommenderar att motionens samtliga att-satser avslås. 

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap och konstaterat att mycket av 
arbetet redan görs inom ramarna för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form 
av det kommunala pensionärsrådet. Socialförvaltningen har konstaterat att man inte 
har de resurser som krävs för att leda och driva arbetet med medlemskap i WHO:s 
globala nätverk.

Kommunala pensionärsrådet föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Kommunledningskontorets bedömning
Vallentunas vision har arbetats fram av Vallentuna kommuns medarbetare 
tillsammans med Vallentunas lokala näringsliv, föreningar och invånare: ”Med mod 
att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”. Till visionen hör 
sex nycklar som beskriver hur visionen ska nås och vad som ska prioriteras. Något 
som tydligt framgår är att utveckling och samhällsbygget ska ske i dialog med 
invånarna.

I samband med kommunens utvecklingsarbete av befintliga och nya delar behöver en 
rad olika målgruppers specifika behov och förutsättningar beaktas. Utöver äldre även 
finns även fler målgrupper som ska visas särskild hänsyn. Till dessa hör barn och 
unga (utifrån barnkonventionen/lagstiftning) såväl som invånare med 
funktionsvariationer (FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning). De offentliga byggnaderna och miljöernas tillgänglighet 
behöver alltså utformas utifrån många olika målgruppers förutsättningar. 

Den övergripande styrningen sker genom kommunplan och nämndernas 
verksamhetsplaner, vilket ska genomsyra kommunens verksamheter. Om äldres 
perspektiv särskilt ska beaktas, på särskilt sätt utöver vad konventioner och 
lagstiftning anger, så bedöms förtydliganden av målgruppsperspektivet i den 
övergripande styrningen ge större effekt än i en separat strategi.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttranden

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________
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Ska expedieras till
Akt
Socialnämnden
Kommunala pensionärsrådet



Socia Idemokraterna
FRAMT}DSPARTIËT

Till Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun rr februari zorg

Motion:
"strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt vallentuna"

Vi lever allt längre, och andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det som
brukar kallas för "den demografiska utmaningen" behövs ett brett, strategiskt och
förebyggande arbete. Vi behöver förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt
och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Tvärpolitiskt, nämndövergripande och i dialog med Vallentunas äldre invånare
behöver vi ta fram en strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna.

Hur kan vi skapa ett Vallentuna där alla är inkluderade och kan leva aktivt, och så
långt möjligt kunna skjuta upp behovet avvård och omsorg?

Ett sätt är att ansluta sig till wHo:s nätverk för äldrevänliga städer.

VärldshäIsoorg anisatíonens (WHO) har ett nätuerk ftr äIdreuönlig ø städer.
Ntituerket består idag au öuer 5oo medlemsstäder i g7lönder uiirlden öuer.
Fokus är på: t Tillgänglighet tíIlbyggnader ochmiljöer, z Transporter, s Boende,
4 Gemenskap ochfritidsuerksamhet,5 Socialinkludering (åIdersdiskrimineríng),
6 Medborg erligt deltag ande och inflytande, 7 Informatíon och kommunikation,
8 Vãrd, omsorg och seruice

Kommunfullmäktige föreslås besluta

uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt
arbetssätt utarbeta en nämndövergripande',strategi- och
handlingsplan ftir ett äldrevänligt Vallentuna"

strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en
ingående "äldremedborgardialog"

uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

U-LCoQ_('t

att

att

att

Socialdemokraterna i Vallentuna

Anna- Valladolid
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§ 14
Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna (SN 2019.224)

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens utredning som remissvar med tillägget att 
rekommendera avslag även på motionens första att-sats med hänvisning till befintligt 
förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Positivt är att socialförvaltningen anser att det behövs en strategi men socialdemokraterna 
anser att det är beklagansvärt att socialförvaltningen inte har den kapaciteten/resursen som 
krävs för att tillsätta en projektledare till detta. Förslaget av tjänstemännen är att 
Kommunstyrelsen ska driva ett liknande projekt då det behövs en övergripande planering för 
de äldres välbefinnande på alla nivåer. Vi har också Agenda 2030 som väntar på åtgärder och 
som som är kompatibelt med motionens intention. Specifikt vad gäller fallskador bland äldre 
enligt redovisning i handlingar till Kommunstyrelsen. Medellivslängden hos kvinnor sjunker 
också i Vallentuna vilket bör övervakas.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.
 
Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) 
yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 2019 att 
Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen 
utarbetar en nämndövergripande strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna. 
Strategi och handlingsplanen ska utarbetas med stöd av en ingående äldremedborgardialog. I 
samband med detta förslås kommunstyrelsen besluta om att för Vallentuna kommuns räkning 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for 
Age-friendly Cities and Communities” (GNAFCC).

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap på uppdrag av Socialnämnden som ett 
led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. Utifrån vad som framkommit i 
förvaltningens utredning, rekommenderar förvaltningen att inte ansöka om medlemskap i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Detta då mycket av arbetet redan görs inom ramarna 
för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form av det kommunala pensionärsrådet. 

3 / 9



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen har inte de resurser som krävs för att leda och driva arbetet med 
medlemskap i WHO:s globala nätverk.

Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och handlingsplan 
för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. Socialförvaltningens 
rekommendation är att arbeta fram en kommunövergripande strategi för ett äldrevänligt 
Vallentuna tillsammans med det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt Vallentuna vore positivt 
för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande och blivande seniorer i kommunen. 
Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, kommunövergripande strategi i form av ett 
program beslutat i kommunfullmäktige, där de politiska partierna därmed gemensamt står 
bakom strategin. Förvaltningen ser att ett program som beskriver hur politiken avser att 
utveckla kommunen för att möta behoven hos en alltmer åldrande befolkning samt analys av 
hur framtidens behov ser ut skulle underlätta för förvaltningarna i form av planering och 
samverkan.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström alla (S) och Gunnar Bergström 
(V), bifall till motionen i sin helhet och avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Ing-Marie Elfströms (S) yrkande ställs mot 
hans eget yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämnden.

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandes, Torbjörn 
Einarssons (C), yrkande.

Beslutsunderlag
 §15 SN AU Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Remiss

Expedieras till 
Akten, Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 15
Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna (SN 2019.224)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens utredning 
som remissvar godkänner med tillägget att rekommendera avslag även på motionens första 
att-sats med hänvisning till befintligt förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Yttrande
Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen. Positivt är att socialförvaltningen anser att det 
behövs en strategi men vi socialdemokrater anser att det är beklagansvärt att 
socialförvaltningen inte har den kapaciteten/resursen som krävs för att tillsätta en 
projektledare till detta. Förslaget av tjm är att KS ska driva ett liknande projekt då det behövs 
en övergripande planering för de äldres välbefinnande på alla nivåer. Vi har också Agenda 
2030 som väntar på åtgärder och som som är kompatibelt med motionens intention. Specifikt 
vad gäller fallskador bland äldre enligt redovisning i handlingar till KS. Medellivslängd 
kvinnor sjunker också i Vallentuna vilket bör övervakas.
För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström 20200211

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige 11 februari 2019 att 
Vallentuna kommun ska ansluta sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner. Som ett led i anslutningen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen 
utarbetar en nämndövergripande strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna. 
Strategi och handlingsplanen ska utarbetas med stöd av en ingående äldremedborgardialog. I 
samband med detta förslås kommunstyrelsen besluta om att för Vallentuna kommuns räkning 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (”WHO Global Network for 
Age-friendly Cities and Communities” (GNAFCC).

Socialförvaltningen har utrett frågan om medlemskap på uppdrag av Socialnämnden som ett 
led i att föreslå Socialnämnden ett svar på remissen. Utifrån vad som framkommit i 
förvaltningens utredning, rekommenderar förvaltningen att inte ansöka om medlemskap i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Detta då mycket av arbetet redan görs inom ramarna 
för förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt i form av det kommunala pensionärsrådet. 
Socialförvaltningen har inte de resurser som krävs för att leda och driva arbetet med 
medlemskap i WHO:s globala nätverk.

Socialförvaltningen har vidare utrett frågan om framtagande av ”Strategi och handlingsplan 
för ett äldrevänligt Vallentuna” som en del i samma uppdrag. Socialförvaltningens 
rekommendation är att arbeta fram en kommunövergripande strategi för ett äldrevänligt 
Vallentuna tillsammans med det kommunala pensionärsrådet (KPR).
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningens bedömning är att en strategi för ett äldrevänligt Vallentuna vore positivt 
för kommunens utveckling i helhet samt för nuvarande och blivande seniorer i kommunen. 
Förvaltningen är positiv till en tvärpolitisk, kommunövergripande strategi i form av ett 
program beslutat i kommunfullmäktige, där de politiska partierna därmed gemensamt står 
bakom strategin. Förvaltningen ser att ett program som beskriver hur politiken avser att 
utveckla kommunen för att möta behoven hos en alltmer åldrande befolkning samt analys av 
hur framtidens behov ser ut skulle underlätta för förvaltningarna i form av planering och 
samverkan.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden som 
remissvar rekommenderar att bifalla motionen i sin helhet.
Anna Frisell (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott godkänner förvaltningens utredning 
som remissvar med tillägget att rekommendera avslag även på motionens första att-sats med 
hänvisning till befintligt förvaltningsövergripande arbete för äldre medborgare.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), föreslår att Ing-Maries Elfströms (S) yrkande ställs mot 
Anna Frisells (M) yrkande. Beslutsgången godkänns av socialnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot Anna 
Frisells (M) yrkande. Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Anna 
Frisells (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 Förvaltningens utredning Strategi och handlingsplan om äldrevänligt Vallentuna
 Remiss, Motion om ett äldrevänligt Vallentuna

Expedieras till 
Akten, Kommunfullmäktige
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VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-07 
 DNR KS 2019.061 
EMELIE HALLIN  SID 1/1 
STABSCHEF   
08-58785203    
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE   SOCIALNÄMNDEN 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Motion om ett äldrevänligt Vallentuna  

Svar på remissen önskas senast: 2020-02-04 

 

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 

 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

 

 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

 

 

 

Emelie Hallin 

 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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Socia Idemokraterna
FRAMT}DSPARTIËT

Till Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun rr februari zorg

Motion:
"strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt vallentuna"

Vi lever allt längre, och andelen äldre i befolkningen ökar. För att möta det som
brukar kallas för "den demografiska utmaningen" behövs ett brett, strategiskt och
förebyggande arbete. Vi behöver förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt
och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Tvärpolitiskt, nämndövergripande och i dialog med Vallentunas äldre invånare
behöver vi ta fram en strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna.

Hur kan vi skapa ett Vallentuna där alla är inkluderade och kan leva aktivt, och så
långt möjligt kunna skjuta upp behovet avvård och omsorg?

Ett sätt är att ansluta sig till wHo:s nätverk för äldrevänliga städer.

VärldshäIsoorg anisatíonens (WHO) har ett nätuerk ftr äIdreuönlig ø städer.
Ntituerket består idag au öuer 5oo medlemsstäder i g7lönder uiirlden öuer.
Fokus är på: t Tillgänglighet tíIlbyggnader ochmiljöer, z Transporter, s Boende,
4 Gemenskap ochfritidsuerksamhet,5 Socialinkludering (åIdersdiskrimineríng),
6 Medborg erligt deltag ande och inflytande, 7 Informatíon och kommunikation,
8 Vãrd, omsorg och seruice

Kommunfullmäktige föreslås besluta

uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt
arbetssätt utarbeta en nämndövergripande',strategi- och
handlingsplan ftir ett äldrevänligt Vallentuna"

strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en
ingående "äldremedborgardialog"

uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

U-LCoQ_('t

att

att

att

Socialdemokraterna i Vallentuna

Anna- Valladolid
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 2020-02-05 
 SID 1/1 
  

 

 

VERKSAMHETENS NAMN  

  
 
 

 

 

Yttrande, Motion om äldrevänligt 
vallentuna 
Beslut 
Pensionärsrådets arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendebeskrivning 
Pensionärsrådet har delegerat till pensionärsrådets arbetsutskott att fatta beslut om 
yttrande angående motion om äldrevänligt Vallentuna. 
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