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Svar på motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 9
december 2020, § 176 lämnat en motion om personligt ombud, stöd för vuxna personer med
psykisk funktionsnedsättning.
Motionärerna föreslår att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personligt ombud för
behövande kommuninvånare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 17 att remittera motionen
till socialnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2021 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden behandlade ärendet den 20 april 2021, § 21 med beslutet att godkänna
socialförvaltningens yttrande, daterat den 23 mars 2021. Av yttrandet framgår bland annat att
socialnämnden, givet de ekonomiska förutsättningar som finns idag, inte har möjlighet att
återinföra personligt ombud.
På grund av socialnämndens ekonomiska förutsättningar har ett antal förebyggande insatser
lagts ner, bland annat familjecentraler, öppen föräldrarådgivning och verksamheten
personligt ombud. Det finns inte utrymme idag att prioritera insatserna inom socialnämndens
beslutade ekonomiska ram. Däremot fångas målgruppen för personligt ombud upp genom
andra insatser inom socialtjänsten, till exempel inom boendestöd. I Socialstyrelsens
uppföljning vad gäller personligt ombud visas att det är en välfungerande verksamhet och till
stor nytta för brukarna. Uppföljningen visar också att kostnaderna snarare ökar än minskar,
ett väntat resultat i och med att syftet med personligt ombud är att den enskilde ska få bättre
tillgång till rätt insatser. Det är i stor del kommunala insatser och kostnader för insatserna
som ökar, medan regionens kostnader varken ökar eller minskar.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Det anses inte idag finnas
möjligheter att återuppta verksamheten med personligt ombud. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 23 augusti 2021, § 141 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Martin Lindberg (V) och Simon Waern (S) föreslår att motionen bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
Ja
Karin Schagerlind (M)
Annika Qarlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Klas Åkerlund (L)
Zandra Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Simon Waern (S)
Irene Jonsson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Peter Norlander (S)
Susanna Nerell (C)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)

Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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