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  Dnr KS-2020-442 

 Svar på motion från Irmeli Bellander (L) angående 

inrättande av tjänst som äldre och brukarombud 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen och antar socialnämndens yttrande daterat 2020-09-02, 

§ 97.  

 

Reservationer 

Julia Carlström (L) och Irmeli Bellander (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-06-03 om att inrätta en tjänst som 

äldre/brukarombud enligt ovan beskrivna inriktning. (Beskrivs i motionen.) Medel till tjänsten 

ska skapas inom kommunstyrelsens budget.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-07 § 349 att remittera motionen och 

svaret till; barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 

miljönämnden samt de brukarorganisationer som ingår i samverkansforumen KPR/KRF. 

Socialnämnden fick även möjlighet att komplettera sitt yttrande. Yttranden har inkommit och 

sammanställts. 

Beslutsunderlag 

  Motion 

  Svar på motion, inklusive yttrande från socialnämnden 2020-09-02, § 97 och 2021-09-

01 § 128 

  Yttrande barn- och utbildningsnämnden 2021-01-20 DELB 

  Yttrade kultur- och fritidsnämnden 2021-06-03 § 39 

  Yttrande bygg- och miljönämnden 2021-09-20 DELB 

  Brukarombudsrapport 2020 

  Yttrande Zelwi Vogeler, KPR 2021-08-09 

  Protokollsutdrag KS 2020-09-29 § 217 

Ärendets behandling 

Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09, § 86 och överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Socialnämnden har lämnat yttrande 2020-09-02, § 97. Kommunstyrelsens ordförandes förslag 

till svar var att kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens svar.  

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10, § 136, beslutade efter yrkande från Margareta Widén 

Berggren (S) att återremittera ärendet till övriga nämnder och till brukarorganisationer för 

yttrande. Beslutet skickades till kommunstyrelsen för hantering och fördelning. 
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Dagens sammanträde 

Yrkanden 

Irmeli Belander (L) yrkar bifall till motionen och yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.  

Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Motionär 

Webbredaktör för publicering på webbsida motioner  


