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Motion till kommunfullmäktige om inrättande av Personligt ombud 
Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning 
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgårda föreslår att kommunen tillsammans med 
Vårgårda respektive Herrljunga kommun startar verksamheten med ett personligt ombud för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Gärna i samarbete med annan kommun med 
personliga ombud. 
 
Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i samhället på grund 
av att de är en svag grupp som har svårt att framföra sina behov av vård och stöd från 
samhället. Detta gäller även för den målgruppen i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra 
kommuner. En person som mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt med 
relationer som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte blir trodda. I ett citat från 
boken Personligt ombud skriven av Fou i väst säger en klient ”Mitt största problem som jag 
upplever, är att ingen lyssnar på mig. Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, 
om mina bekymmer, inte är någonting värt.”  
 
Personligt ombud har funnits först under en prövotid från 1996 och permanentades 2000 i 
Sverige för att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med 
myndigheter. En person med psykisk funktionsnedsättning har ofta behov av stöd från flera 
olika verksamheter och myndigheter och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka 
det stöd han eller hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyrelsen beslutat om att ge 
ett ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt ombud på 302 400.- per ombud 
och år. Dessutom har Länsstyrelsen och Socialstyrelsen ansvar för utbildning och uppföljning 
av personligt ombud.  
 
Exempel på inrapporterade brister för målgruppen ur Socialstyrelsens senaste uppföljning av 
verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemötande och bristande kompetens och 
förståelse för målgruppens problematik från myndigheter. Brister i samverkan, både mellan 
förvaltningar inom kommuner men också mellan olika myndigheter. Problem för klienter att 
få  försörjningsstöd för tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor med föräldrar med 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Brist på gode män och förvaltare. För lite tillgång till 
boendestödjande insatser. Långa väntetider och bristfällig tillgång till läkare inom psykiatrin. 
Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svårtillgänglig psykiatrisk öppenvård. 
Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler om försörjning för målgruppen. Svårt att få 
tid hos Arbetsförmedlingen och klienter har svårt att förstå informationen som de får därifrån. 
 
Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i första hand gemensamt 
inrättar personligt ombud eller i andra hand var för sig. 
 
För mer information se SFS 2013:522 och Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2011.  
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