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Äldrenämnden
2022-03-03
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: ÄLN 2021/225

Medlemskap i Cykling utan ålder
Motion den 13 december 2021 av Lisa Rasmussen m.fl. (V).
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att Nacka kommun ska bli
medlem i föreningen cykling utan ålder. Anordnarna av särskilda boenden för
äldre har enligt auktorisationsvillkoren ett ansvar att tillsammans med kunderna
planera, anordna och genomföra de aktiviteter kunderna har behov av.
Motionen är med denna färdigbehandlad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet föreslår i sin motion inkommen den 13 december 2021 att Nacka
ska erbjuda sina äldre att åter känna vårvindarnas fläktar genom att bli medlem i
förening Cykling utan ålder.
Särskilda boenden för äldre har enligt auktorisationsvillkoren ett ansvar att
tillsammans med kunderna planera, anordna och genomföra aktiviteter på
boendet. De ansvarar att erbjuda varierande aktiviteter som utgår från kundernas
behov och önskemål. Anordnare har möjlighet att bli medlem i föreningen om de
bedömer att det motsvarar detta behov. Cykling utan ålder är en ideell
verksamhet där volontärer erbjuder äldre personer som bor på särskilda boenden
cykelturer i specialbyggda trehjuliga lådcyklar. Det finns flera liknande produkter i
marknaden. Flera anordnare genomför redan idag cykelturer med kunderna på
särskilda boenden.

Förslagen i motionen
Vänsterpartiet föreslår i sin motion inkommen den 13 december 2021 följande;
Nacka erbjuder sina äldre att åter känna vårvindarnas fläktar genom att bli
medlem i Cykling utan ålder.
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Enhetens utredning och bedömning
Särskilt boende för äldre är i Nacka kommun kundvalsstyrd verksamhet och
utförs av anordnare inom respektive kundval. Anordnarens ansvar för
verksamheten regleras i auktorisationsvillkoren Äldreenheten följer upp
verksamheterna utifrån kundvalsvillkoren. Enligt auktorisationsvillkoren till
kundval ska särskilda boenden erbjuda gruppaktiviteter och individuella
aktiviteter som stärker den enskildes fysiska och psykiska förmågor. De ska
erbjuda möjlighet att vistas utomhus dagligen. Aktiviteterna ska planeras utifrån
kundernas önskemål, kundvalsvillkoren specificerar inte vilka aktiviteter som ska
erbjudas.
Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer erbjuder äldre personer
som bor på särskilda boenden cykelturer i specialbyggda trehjuliga lådcyklar,
rickshaws. Genom att bli medlem i föreningen köper boendet en cykel som
rymmer två passagerare eller en specialbyggd cykel som kan lastas med en rullstol.
Särskilda boenden kan bli medlemmar i föreningen. Det finns flera företag på
marknaden som säljer eller hyr cyklar för särskilda boenden. Redan idag erbjuder
flera av särskilda boenden cykelturer för sina kunder med egen köpta eller hyrda
cyklar.
Nacka kommun bör inte bli medlem i föreningen cykling utan ålder, eftersom
kommunen redan ställer tillräckliga krav på aktiviteterna som särskilda boenden
ska erbjuda till kunderna. Det är inte heller förenligt med kommunens
styrprinciper att besluta om vilket företag anordnare skall köpa eller hyra sitt
aktivitetsredskap ifrån.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Motion från Vänsterpartiet ”Cykla utan ålder”, 2021-12-08
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