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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/281 

Medborgarförslag om lekis för äldre - Gamlis 

INLEDNING 
!sak Rundblad inkom den 2 oktober med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren, som går i åk 6 i Kila skola, föreslår att det skapas ett fritids för äldre som 
kallas för Gamlis. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/129 fl, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/129/2, yttrande VON§ 145 
Bilaga KS 2013/129/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 136 
Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

_ _)~ '-""""-~--
Utdragsbestyrka n de 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SAlA Kdl~llii1UN 

Kommuns!yrelseli.a förvaltni,lg 
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Svar på medborgarförslag om lekis för äldre - Gamlis 

!sak Rundblad inkom den 2 oktober med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna, som går i åk 6 i Kila skola, föreslår att det skapas ett fritids för 
äldre som kallas för Gamlis. Att en buss åker runt och hämtar upp de äldre och kör 
de till Gamlis. Iden har växt fram i ett projekt som kallas First Lego League vars syfte 
är att stimulera barns intresse för naturvetenskapliga, tekniska och matematiska 
ämnen genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften och de vuxnas 
roll är av administrativ och hjälpande karaktär. Projekten ska genomföras i en miljö 
där kreativitet, samarbete, lek och fantasi är naturliga och högt värdesatta 
ingredienser. Att barn bryr sig om de äldre och dras möjlighet till meningsfullt lekis 
är goda tankar och viktiga steg på vägen till att visa omsorg om och respekt för 
varandra över generationsgränserna. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård- och omsorgsnämnde n. 

Inom äldreomsorgen i Sala kommun finns dagverksamhet Det är en verksamhet där 
äldre träffas för att umgås och sysselsätta sig med till exempel olika sorters 
handarbete eller någon form av spel. Några kommer till verksamheten när de vill 
och andra mer regelbundet. Resan dit ansvarar varje besökare själv för. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att iden om att anordna resor 
med busstransport till denna typ av mötesplatser är värd att beakta i framtida 
planerings- och utvecklingsarbete i kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelser~ 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 Ordforande kommunstyrelsen 

733 2.5 Sala 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

p e r -olov. ra p p@ sa la. i€ 

Direkt: 0224-74 7100 
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Dnr 2012/143 

VON§ 145 Medborgarförslag "Gamlis" 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om lekis för äldre- Gamlis. 

Förslagsställaren, från årskurs 6 vid Kila skola, har 2012-10-02 inkommit med ett 
medborgarförslag till Kommunstyrelsens förvaltning. Han berättar att eleverna i 
skolan i ett projekt inom ramen för First Lego League, FLL, väckt en ide om att det 
ska tillskapas ett fritids för äldre som de kallar för Gamlis. I detta har de tänkt sig att 
en buss hämtar äldre som sitter ensamma hemma till ett Gamlis där de kan träffa 
varandra. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/85/1 
Klas-Göran Gidlöf föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf Till 

Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om lekis för äldre- Gamlis 

Förslagsställaren, från årskurs 6 vid Kila skola, har 2012-10-02 inkommit med ett 
medborgarförslag till Kommunstyrelsens förvaltning. Han berättar att eleverna i 
skolan i ett projekt inom ramen för First Lego League, FLL, väckt en ide om att det 
ska tillskapas ett fritids för äldre som de kallar för Gamlis. I detta har de tänkt sig att 
en buss hämtar äldre som sitter ensamma hemma till ett Gamlis där de kan träffa 
varandra. 

Vård och omsorgsnämnden ser mycket positivt på förslaget och uppskattar att yngre 
skolelever tänker på de äldre och att de inom ramen för sitt skolarbete vill ägna sin 
tid åt att diskutera om att det ska skapas aktiviteter som gör det möjligt för äldre att 
få kontakt och gemenskap med andra. 

Inom äldreomsorgen i Sala kommun finns idag redan det som vi kallar dagverksam
heter. Det är en verksamhet där äldre, och för den delen också yngre, kan träffas för 
att sysselsätta sig med olika saker. Det kan handla om att man ägnar sig åt handar
bete av olika slag eller spelar någon form av spel. 

Det kan också innebära att man bara träffas för att umgås och ha lite gemenskap 
med varandra. Några kommer till en sådan verksamhet när man vill utifrån hur man 
känner det. Andra ansöker om att få delta i verksamhet av mer planerat slag. 

Resan eller promenaden till och från dagverksamheterna ansvarar varje besökare 
för på egen hand. Vissa kan ha tillstånd att resa med färdtjänst och utnyttjar detta 
och andra tar sig till och från dagverksamheterna på annat sätt. Iden om att anordna 
resor med busstransport till Gamlis och andra mötesplatser är värd att beakta i 
framtida planerings- och utvecklingsarbete i kommunen. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård och omsorgsnämnden besluta 

att anta ovan avgivet yttrande som remissvar på inkommet medborgarförslag 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 

SAlAKOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 

l (l) 
201Hl-06 

Klas-Göran Gidlöf 
Enhetschef Vilrd- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 sala 

Fax: 0224-192 98 
vard.och. omsorgsforvaltninge n@sa la. se 

Information, stöd och utredning 
Klas-Goran.Gidlof@sala.se 

www.sala.se 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-09-28 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SAlAKOM . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -10- O 2 

N a m n : -~~-~-~-~-C::~~-~-~~~!.L~-~----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
G a tu ad res s : -~L~~~~-~~~-~~~~~--!~-------------------------------------------------------------------------------------------------· 

P o st n u m m e r, ort: _?_?_?_~_'!_.?._~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 0224-55748 

l Förslagets rubrik: Gamlis 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Hej jag heter Isak och kommer från kila skola åk6. 

Vi håller på med ett projekt som heter FLL. FLL är förkortningen på First 
Lego leauge. 

Då ska man även forska och de är olika forsknings ämnen varje år. I år så 
handlar de om äldre. 

Vi har kommit på en ide att vi ska ha ett lekis för äldre. 

Idag så sitter fler och fler äldre hemma och då har vi tänkt att en buss 

ska åka och hämta de äldre till Gamlis. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204}. 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

underskrift• ____ __j_s_~k _________ g_I_Lnd_b_}cd ____________________________________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
ko m mun .info @sala .se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve. sved lund @sala .se 
Direkt: 0224-551 03 


