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Per Tjärnström inkom elen 1 O oktober 2013 med rubri.cerat medborg'lrförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda 
med beiwv av individuellt anpassat stöd, där en handläggare eiier motsvarande 
fungerar som mentor. 

Förslagsställaren skriver att mentorn ska stötta i kontak-ten med myndigheter och 
det lokala föreningslivet samt hjälpa till att få struktur på livet och ekonomin för den 
enskilde. Mentorn ska genom samtal ge goda råd som leder till självförtroende och 
ökad självständighet. Stödet ska anpassas efter individens önskemål. Det som 
efterfrågas är ett alternativ till dc insatser såsom hemtjänst, kontaktperson, 
boendestöd eller god man möjliggör. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

De insatser. med hög grad av individanpassning som efterfrågas. finns redan idag i 
enlighet med lagstiftning och riktlinjer för insatser. Det finns stort utrymme att 
individanpassa insatsen. Den ska utformas utifrån den enskilde individens specifika 
situation och levnadsförhållanden. 

Det finns dock begränsningar vad gäller utförarens möiligheter att verkställa 
önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäkringar för anställd 
personal avgöra att vissa önskemål inte är genomförbara. Trots en hög grad av 
flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid och schemamässiga rutiner i en del 
fall utgöra hinder. 

I kontakt med en handläggare som arbetar med att utreda, bedöma och besluta om 
stöd till enskilda kan en individanpassning av stöd utifrån den enskildes specifika 
behov och önskemål ske. Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd 
som just han e Her hon är i behov av. lJet är naturhgtvis viktigt att handlaggaren ar 
inlyssnande och förstår den sökandes behov och att samtalet sker som professionell 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige heslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag om införande av ny stödfunktion- mentorskap 

INLEDNING 
Kornmunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över inkommet 
medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag. Bilaga VON 2013/6/1 
Förvaltningens svar på medborgarförslaget Bilaga VON 2013/6/2 

Enhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarförslaget 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

;m godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarförslaget 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

lik l Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om införande av ny stödform- mentorskap. 

Till kommunstyrelsens förvaltning har 2013-10-28 inkommit ett m<'dborgar· 
försiag från en förslagsställare som handlar om att utveckla en ny stödform 
till enskilda med behov av individuellt anpassat stöd. Förslagsställaren upp
lever sig sakna ett stöd som är mycket individuellt anpassat utifrån de speci· 
fika behov och önskemåi en enskild person kan ha. 

l skrivelsen med förslaget erbjuder sig förslagsställaren att själv vara med att 
utveckla en sådan stödform. Denne uttrycker också ett önskemål om att det 
nya stödet som eniigt förslaget bör utvecklas ska vara enkelt att erhålla ge
nom kontakt med kommunen och att det i sin utformning inte ska vara så 
styrt av regler som förslagsställaren upplever att de stödformer som nu är 
tillgängliga är. 

l skrivelsen med medborgarförslaget berättar förslagsställaren att han för 
egen del prövat på insatser i form av hemtjänst och kontaktperson. I sitt re
sonemang berör han också insatsen boendestöd och stöd i form av god man. 
Dock upplever sig förslagsställaren inte behöva just det stöd som en god man 
utgör. Det förslagsställaren efterfrågar är mer någon form av stöd där en per· 
son kan vara någon form av "mentor" till den person som behöver stöd. 

Vård- och omsorgsnämnden har med intresse tagit del av det inkomna medborgar
förslaget och uppskattar att medborgare är intresserade av att utveckla verksamhe
ten så att den kan vara anpassad till medborgarnas önskemål och behov. När det 
gäller de insatser med hög grad av individanpassning som förslagsställaren efterfrå· 
gar så bör det dock enligt nämndens uppfattning redan idag vara möjligt att erhålla 
sådant stöd i enlighet med den lagstiftning och de riktlinjer för insatser som nu 
finns. 

Det finns enligt gällande lagstiftning och fasts@ ida riktlinjer redan idag i«te 
bara stort utrymme för att individanpassa insatsen utan det ligger också i 
lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde individens 
specifika situatioll och förhålianden och de omständigheter varunder just 
den person det handlar om lever. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 
Dock finns naturligtvis begränsningar vad gäller utförarens möjligheter att 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

verkställa önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäk
ringar för anställd personal bestämma att vissa önskemål inte är genomför
bara. Trots en hög grad av flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid 
och schemamässiga rutiner i en del fall också utgöra hinder. 

I kontakter med en av Vård- och omsorgsnämndens handläggare som arbetar 
med att utreda, bedöma och besluta om stöd till enskilda kan en individan
passning av stödet utifrån den enskildes specifika behov och önskemål ske. 
Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd som just han eller 
hon är i behov av. Vad gäller typ av insats så kan t.ex. just den insats i form av 
kontaktperson vara det stöd som passar in på den beskrivning som ges och 
de önskemål förslagsställaren uttrycker i sin skrivelse där medborgarförsla
get ställs. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att avge det ovan anförda som sitt yttrande med anledning av inkommet 
medborgarförslag. 

I tjänsten 

ut l~ 
Enheten för information, stöd och utredning 
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Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala Kommun efter att ha haft en del problem på tidigare ort. 
Jag är ganska ensam och inte särskilt självständig och behöver därfor en del stöd av samhället. 
Det problem jag upplever med dessa stöd är att man går alltid efter regler och lagar, det går inte att 
forma stödåtgärder efter individens önskemål som det gick att göra på den tiden man gick skola. 

Skaffar jag god man skall denna person se till att min ekonomi mm sköts, detta skall ansökan om 
hos Domstol med hjälp av läkarutlåtande som en läkare skriver, men det är inte det jag behöver, 
jag behöver en mentor som stöttar mig och lär mig och ger mig fortroende till att bli självständig 
utan att det skall krävas utlåtanden mm. Ansöker jag om boendestöd så får jag hemtjänst p.g.a. att 
jag saknar psykisk diagnos och som egentligen inte får stötta i ekonomiska frågor, och som oftast 
bara koncentrerar sig på städning. 

Min nyblivna kontaktperson som hjälpt mig mycket har jag fått lite kritik för av kommunen ang 
att min kontaktperson ger mig kläder hon har liggandes, att hon hjälper mig med flytt och sådant, 
jag har jag fått forslag av handläggare att jag skall ha god man som ansöker om ekonomiskt stöd 
till inköp av mina kläder o.s.v. Men varför är det fel att min vän kontaktpersonen hjälper mig? 
Det ingår inte i uppdraget men här på landet ser vi mellan fingrarna 
och hjälper varann på ett annat sätt. 

I Sala Kommun verkar vi inte heller ha någon barn/vuxenhabilitering som brukar finnas med, 
dock har jag negativ erfarenhet av kuratorer mm som alltid ska skylla på sina regler, 
att dom inte får agera mentorer genom att stötta sina klienter, 
men en kurator skall väl stötta genom samtal och diskussion? 

Därför skulle jag vilja vara med och utveckla en ny stödform där jag som klient får träffa en 
handläggare eller motsvarande som fungerar lite som mentor fOr mig, en person som skall 
skapa sig en bild över mig och mitt liv genom samtal och som ska kunna gå in och stötta mig 
i t.ex. myndighetskontakter, hjälpa till med att få kontakt med det lokala förenings livet, 
att hjälpa till att få struktur på livet, ekonomi och för att få en god miljö att leva i. 

Stödet skall vara enkelt att få genom kontakt med kommunen, och att stödet ska anpassas 
efter individens önskemål och samtal skall vara stöttande. Att stödet skall kunna ge goda råd 
men skall också ge fortroende till mer självständighet, därfor är personkemin väldigt viktig, 
"mentorer" som man kan kalla det bör i det minsta möjliga motarbeta mig som individ och istället 
stötta till att få gå sin egen valda väg i livet. En mentor som kan hjälpa mig till ett bättre liv helt 
enkelt. 

Forneby Möklinta 26 oktober 2013 

Per Tjärnström 
Åsvägen 48C 
733 75 Möklinta 
0738 46 44 28 


