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Personligt ombud
Personligt ombud (PO) är ett stöd för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer
självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering
och sysselsättning på jämlika villkor. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående
från myndigheter och vårdgivare. PO är en frivillig och kostnadsfri verksamhet för den som söker
stödet.
PO ska även verka för att gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre
livsvillkor. Det ska ske genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i
samhället som påverkar gruppen negativt.
Stödet når ut till några av samhällets mest utsatta människor och kan bidra till höjd livskvalitet. De
som tar emot stödet befinner sig ofta i en svår livssituation med diagnoser som till exempel
schizofreni eller annan form av psykos. Det finns dock inget krav på diagnos för att få stöd.
Under år 2020 gjordes besparingar inom Socialnämnden. Personligt ombud var en av
verksamheterna som lades ner, med slutdatum vid årsskiftet. Staten har valt att finansiera en stor del
av kostnaden för PO, och bidrag kan sökas för respektive verksamhetsår. Bidraget till Alingsås för
2020 uppgår till ca 402.000 kr.
I Alingsås har det saknats en mera utförlig ekonomisk utvärdering av samhällsnyttan av PO. Det har
dock gjorts för andra kommuner. Socialstyrelse och Länsstyrelsen i Skåne gjorde 2005/2006 en
utvärdering av PO. Detta var vad de kom fram till: ”Under de fem år som följer efter det att en
klient fått ett ombud minskar samhällskostnaderna med cirka 700 000 kronor, vilket i pay off-termer
motsvarar cirka 17 gånger pengarna.” Rimligtvis borde PO vara en samhällsekonomiskt gynnsam
verksamhet även i Alingsås kommun.
Vi yrkar att
Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personligt ombud för behövande kommuninvånare
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

