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 Dnr 2020-000110 08 

KF § 71 Svar på motion om brukares rätt till 
kontaktperson 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, med hänsyn till socialnämndens riktlinjer, 
gällande lagstiftning och Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om kontaktperson. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Heinz Barath (SD), Kristoffer By (SD), Ulf Lindström (SD), Thomas 
Morell (SD), Lennart Thunborg (SD) och Stefan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Åse Nicklassons (SD) förslag. 

Maria Marić (KD), Kjell-Åke Johanson (KD) och Peter Eclund (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maria Marićs (KD) förslag. 

Ärendet 

En motion om brukares rätt till kontaktperson har inkommit från Åse Nicklasson (SD) och 
Kristoffer By (SD). 

Motionärerna skriver att ett av besparingsförslagen som framkommit i socialnämnden är 
att ta bort kontaktpersonen för brukare som bor på gruppboende. Motionärerna vill se att 
brukare, oavsett boendeform, har rätt till en kontaktperson som kan tillgodose dennes 
intressen och finnas där som ett stöd och föreslår därför följande: 

Att berörd nämnd ges i uppdrag att fortsätta bevilja kontaktperson oavsett boendeform för 
våra brukare, för att främja människors jämlikhet, levnadsvillkor och delaktighet i 
samhällslivet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21 § 84 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden svarade bland annat att insatsen 
kontaktperson är reglerad enligt Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om särskild service 
till vissa funktionshindrade (LSS). När det gäller insatser enligt LSS är lagen begränsad 
utifrån att personer som ansöker om en insats enligt denna lag först behöver bedömas 
tillhöra personkretsen och därmed ha rätt till insatser enligt LSS. I Socialstyrelsens 
allmänna råd och föreskrifter framgår att en person som bor i bostad med särskild service 
för vuxna har denna som sin privata och permanenta bostad. I denna bostad ska den 
enskilde få hela sitt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt 
att det ger honom eller henne goda levnadsvillkor.  
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Om det av olika anledningar är påvisat att insatsen bostad med särskild service inte kan 
tillgodose behovet av fritidsaktiviteter kan det vara aktuellt med tilläggsinsatser som 
ledsagarservice. Detta är förtydligat i socialnämndens antagna riktlinjer för LSS. 

I riktlinjerna står även att ”Kontaktperson beviljas i regel inte till personer som har beslut 
om bostad med särskild service verkställt, då kultur- och fritidsaktiviteter ingår i boendet. 
Det gäller speciellt på gruppboenden”. Huvudregeln är att personer som har bostad med 
särskild service ska få hjälp av personalen på boendet att bryta isolering och hitta 
lämpliga fritidsaktiviteter och därmed inte beviljas kontaktperson. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 § 138 att återremittera motionen till 
socialnämnden för att få svar på det som motionen handlar om.  

Socialnämnden svarar att det, med ledning av socialnämndens riktlinjer, gällande 
lagstiftning och Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, är nämndens bedömning 
att det inte ska införas någon generell regel om att kontaktperson ska kunna beviljas till 
brukare oavsett boendeform. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Kjell-Åke Johanson (KD), Mikael Faleke (M), 
Ulf Lindström (SD), Thomas Morell (SD), Heinz Barath (SD), Stefan Larsson (SD), Per-
Olof Andersson (M), Kristoffer By (SD) och Lennart Thunborg (SD), föreslår bifall till 
motionen. 

Jan Hanna (S) och Peter Söderlund (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Maria Marić (KD) föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer 
därefter Åse Nicklassons (SD) förslag mot Maria Marićs (KD) förslag för att utse ett 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Maria 
Marićs (KD) förslag som motförslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till Maria Marićs (KD) förslag 
att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med fyra ja-röster, 12 nej-röster 
och 18 som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att utse Åse 
Nicklassons (SD) förslag som motförslag. Se omröstningsbilaga. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Åse Nicklassons (SD) förslag. Med 17 ja-röster, 13 nej-
röster och fyra som avstår finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen. Se omröstningsbilaga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-03-05 
Socialnämndens protokoll 2021-02-23 § 22 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-01-22  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 § 138 
Socialnämndens protokoll 2020-06-15 § 94 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2020-05-27 
Motion angående brukares rätt till kontaktperson, 2020-03-16   

Beslut delges 

Motionärerna 
Socialnämnden 

___________________ 

 


