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Motion - Brukarombudsman (KS16/218)

Beslut

Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
______

Yrkanden 
Adam Reuterskiöld (M) yrkar avslag till motionen. 
Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen 
avslår motionen.
______

Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
______

Sammanfattning
Desirée Björk (Ö), Bernt Richlow (Ö) och Robert Oberascher (Ö) har till 
Kommunfullmäktige inkommit med en motion avseende införande av en 
brukarombudsman.

Beslutsunderlag
 §123 KSau Motionssvar - Brukarombudsman
 Motionssvar SN - Brukarombudsman
 Protokollsutdrag SN Motionssvar - Brukaromdbudsman
 §19 KSau Motion för remittering - Brukarombudsman
 §138 KF Motion för remittering - Brukarombudsman
 Motion - Brukarombudsman
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Adelsö 23 oktober 2017

Reservation vid kommunstyrelsen den 17 oktober 2017 i ärende – 
Motionssvar - Brukarombudsman

Runt om i landet ser vi att Lagen om Stöd och Service (LSS) urholkas, likaså här i Ekerö.
Det är fler och fler som förlorar sin assistans och får avslag på sina ansökningar inom de olika 
områden som framgår av paragraf 9 LSS. Det är fler målgrupper inom LSS som ersätts med 
att få stöd genom Socialtjänstlagen (SOL). För personer som bor i eget boende som inte är 
gruppbostad eller servicebostad är det stöd man kan få genom socialtjänstlagen otillräckligt.

Därför anser vi att våra mest behövande kommunmedborgare ska kunna få stöd och hjälp 
genom en brukarombudsman med uppgift att stå på den enskildes sida. För att på så sätt skapa 
förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag. 

I ekonomiskt kärva lägen ställs krav att minska kostnaderna, vilket kan medföra att LSS-
handläggare inte alltid ställer sig på den enskildes sida. 

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss mot beslutet att avslå motionen..

Desirée Björk
Öpartiet
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