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§ 21 2021.011 SN

Motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnade en motion om personligt
ombud till kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten
personlig ombud för behövande kommuninvånare. Kommunfullmäktige beslutade, KF 202012-09, § 176, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutad, KSAU 2021-01-20, § 17, att remittera motionen till socialnämnden för
beredning.
Socialnämndens yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-05-07.
Förslag till yttrande bifogas där det sammanfattningsvis framgår att:
- Personligt ombud är till nytta för den enskilde genom förbättrad livssituation.
- Utifrån socialnämndens ekonomiska förutsättningar har verksamheten personligt ombud
upphört. Anpassningar till kommunens ambitionsnivå har inneburit att även andra insatser
som familjecentraler, öppen föräldrarådgivning, SOL-grupper, brett fältarbete och Home-start
lagts ned. Insatser som alla haft ett värde men inte längre kan prioriteras inom ram.
Socialtjänsten fångar upp målgruppen för personligt ombud genom andra insatser som
framför allt boendestöd.
Personligt ombud ökar de kommunala insatserna. Enligt Socialstyrelsens
samhällsekonomiska analys, i uppföljningen av Personligt ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning, 2014, minskar inte landstingets kostnader i motsvarande utsträckning
när verksamheten personligt ombud införs i kommunen och därmed uppnås inte någon
samhällelig kostnadsminskning.
Under rådande ekonomiska förutsättningar finns inga möjligheter för socialförvaltningen att
prioritera insatsen. Det är inte heller nödvändigt att verksamheten personligt ombud bedrivs
av just socialförvaltningen.
Arbetsutskottet har den 7 april 2021, § 107 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hansson (S) föreslår att bifalla Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
yrkande att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personligt ombud.
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Leif Hanssons förslag
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Ja
Heide Kamperin (L)
Inger Carlborg (M)
Ingbritt Johansson (C)
Kristina Poulsen (SD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Britt Berggren ( M)
Thorsten Larsson (M)
Nej
Leif Hansson (S)
Lars-Ivan Gustafsson (S)
Britt Andersson Näsman (S)
Maria Adrell (V)
Oscar Allard (S)
Harriet Ljungdahl (MP)
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster antas arbetsutskottets förslag.
Reservation
Leif Hansson (S), Lars-Ivan Gustafsson (S), Britt Anderson Näsman (S), Oscar Allard (S),
Maria Adrell (V) och Harriet Ljungdahl (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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