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§ 30
Genomlysning av verksamhet Personliga ombud i
stadsdelen Södermalm
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 januari 2014 om skrivelse från Erik
Malm (MP) m.fl. Anders Göransson (S) m.fl. och Gunnar Ågren
(V) om genomlysning av verksamhet personliga ombud.
Dnr 1371-2013-1.2.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Personliga ombud fyller en viktig funktion i staden. Att
kontakten med myndigheter underlättas är central för ett
demokratiskt samhälle och ligger till grund för det förtroende
man har för beslutsfattare. Att förvaltningen upplever att
behovet för Personliga Ombud är fyllt är förvisso positivt, men
tjänstens syfte bör inte hamna i glömska. Centerpartiet ställer
sig positivt till att dessa behov kan tillgodoses genom personer i
andra befattningar på förvaltningen, men det hårda tryck som
idag vilar på handläggare får inte pårveka de som är i behov av
hjälp, negativt. Frågan om Personliga Ombud är
stadsövergripande och mångbottnad i sin natur och bör därför
lyftas centralt. Och vi ser framemot att arbeta internt för att lyfta
frågan i ett brett perspektiv och få en tydlig bild av behovet av
personliga ombud. I slutändan handlar det om människor som
behöver hjälp med att känna sig trygga i sin kontakt med stadens
myndigheter och instanser.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi delar inte förvaltningens svar att det är fullt tillräckligt med
ett personligt ombud för Södermalm med placering på
Östermalm. Det huvudsakliga skälet till detta är att vi inte är
överens om vilken personkrets som skall ges möjlighet till
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personligt ombud. Enligt Regeringens förordning SFS 2013:522
skall verksamheten med personligt ombud rikta sig till personer
som är 18 år eller äldre, som har psykiska
funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter
att utföra aktiviteter på olika livsområden.
Tidigare var de personliga ombuden placerade på
Aktivitetshuset och alltså nära den berörda personkretsen.
Självklart var det då fler som efterfrågade PO.
Brukarorganisationerna har uttryckt oro över antalet PO. Vi kan
konstatera att i jämförelse med andra kommuner, så ligger
Stockholm sämst till. Kommuner med betydligt mindre
invånarantal än Södermalm har flera PO.
Den moderatstyrda majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd
har hittills varit nöjd med ett personligt ombud med placering på
Östermalm. Vi vill därför markera att vid ett majoritetsskifte
kommer vi att utöka antalet ombud. Vi vill också placera dem
på Södermalm.
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§ 31
Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 december 2013 om remissvar
gällande förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019, remiss från kommunstyrelsen dnr
325-1801/2013.
Dnr 1561-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak
förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande
som svar på remissen.
Strategin har klara förtjänster i och med att man klart tar upp
bostadsfrågan som den viktigaste faktorn när det gäller att
motverka hemlöshet. Med denna utgångspunkt är tillgången på
försökslägenheter helt otillräcklig.
Man berömmer sig av en viss minskning av antalet hemlösa i
Stockholm. Tyvärr är det mycket sannolikt att detta till stor del
beror på en minskad rapportering. Antalet hemlösa som
rapporteras från frivilligorganisationer förefaller mycket lågt
jämfört med den verksamhet som man känner till att dessa

