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§5
Svar på medborgarförslag
Beslut

Nämnden godkänner svaret på medborgarförslaget.
Ärendet

I bifogat medborgarförslag föreslås att stadsdelsnämnden
tillsammans med landstinget och berörda organisationer ska
utreda behovet av antalet personliga ombud och återkomma
till nämnden med förslag om utökning av antalet ombud.
Medborgarförslaget tar för givet att en sådan utredning skulle
leda till fler ombud.
Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 9 december 2013.
Dnr 2013-682-1.2.4.
Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden
antar förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till
miljöpartiets förslag. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl.
(S) och ledamoten Jaime Barrios (V) anslöt sig till
miljöpartiets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann
att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes:
Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som
vill bifalla det av Stefan Nilsson m.fl. (MP), Birgit Marklund
Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios (V) framlagda förslag
röstar nej.
Omröstningen utföll med 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja svarade Therese Carlborg (M), Pia Helleday (M), Lotta
Juul Martin-Löf (M), Hugo Nordenfelt (M), Johanna Sjö (M),
Ivar Järnefors (FP) och Malin Björk (C).
Nej svarade Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP),
Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg
(S) och Jaime Barrios (V).
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Reservation

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP), ledamoten Birgit
Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Jaime Barrios (V)
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget gemensamt
förslag.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar
att antalet personliga ombud på Östermalm ska öka från ett
till två ombud.
Särskilt uttalande

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) anmälde ett
särskilt uttalande.
Medborgarförslaget tar upp en mycket angelägen fråga.
Personliga ombud är en mycket effektiv stödåtgärd för
personer med psykiska funktionsnedsättningar och enormt
värdefull och uppskattad av de personer som berörs. Särskilt
det statliga stödet, som täcker ungefär hälften av kostnaden
för personliga ombud, innebär att en utökning av antalet
personliga ombud både är god politik och god ekonomi.
Miljöpartiet har lagt en motion om ökning av antalet
personliga ombud till minst 20 i hela staden, vilket skulle
innebära två ombud på Östermalm.
Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten
Jaime Barrios (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Medborgarförslaget väcker en mycket viktig fråga när det
gäller personliga ombud, som är till stöd för personer med
psykisk funktionsnedsättning. Det är alldeles tydligt att
Östermalm, som endast har ett personligt ombud för hela
stadsdelen, har alldeles för få ombud. Även om Norrmalm
och Kungsholmen har lägre procent personligt ombud är det
förvånande att så lite satsas för personer med psykisk ohälsa
på Östermalm. I jämförelse med Göteborg och två andra
kommuner som Bräcke Diakoni ansvarar för har Stockholm
betydligt färre ombud procentuellt räknat.

