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Dnr 2018/000733 -738 

Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre på 
Vasatomten 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har skickats in till kommunen där förslagsställaren vill 

att ett trygghetsboende för äldre byggs på Vasatomten.         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 23 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2018. 

  

Förslag till beslut under mötet  
Gunilla Karlsson (C) yrkar på att man formulerar om förslag till beslut från 

”motionen avslås” till ”motionen besvaras”. 

  

Beslutsgång  

Ordförande hör med utskottet om man kan bifalla Gunilla Karlssons yrkande 

och finner att utskottet beslutar enligt detsamma. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det snart kommer att 

byggas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten.     

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre på 
Vasatomten 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har skickats in till kommunen där förslagsställaren vill 

att ett trygghetsboende för äldre byggs på Vasatomten.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 23 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2018.    

Överväganden 

Med en åldrande befolkning krävs åtgärder för att säkerställa att samtliga 

medborgare får den omsorg de behöver och förtjänar. Därför har kommunen 

beslutat att bevilja bygglov så att ett trygghetsboende för äldre kan byggas på 

Vasatomten i Färjestaden. Den ideella föreningen ”Seniorboende i 

Färjestaden” presenterade idén om att bygga ett kooperativt seniorboende 

och Vasatomten sågs som väldigt passande. Tomten såldes därefter till 

EA fastigheter som nu ska bygga boendet åt föreningen. Boendet kommer att 

bestå av två våningar med 65 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. 

Planen är att de första hyresgästerna kommer att kunna flytta in innan 

midsommar 2019.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det snart kommer att 

byggas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten.   

Charlotta Rasmusson 

HR/- Administrativ chef 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Linnea Grönborg 
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§ 86 Dnr 2018/000733 738 

Anmälan av Medborgarförslag - Trygghetsboende för 
äldre på Vasatomten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om ett trygghetsboende för äldre på 

Vasatomten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 23 april 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Linnea Grönborg, linnea.gronberg@skola.morbylanga.se   

Kommunstyrelsen 
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