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Förvaltningsnamn  

 

 

 

  

Svar på interpellation från Bengt-Ove 
Eriksson, Vänsterpartiet - Vilket ansvar 
är regionen beredd att ta för 
verksamheten med personligt ombud i 
Jönköpings län? 
I en interpellation från Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

- är du som ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård beredd att ta initiativ 

till överläggningar med länets kommuner om Personligt Ombud, utifrån den 

problematik som beskrivits. 

- är du beredd att medverka till, att en utredning genomförs med syftet att 

undersöka förutsättningarna för delat ansvar och samfinansiering av Personligt 

Ombud tillsammans med länets kommuner? 

 

Personligt ombud är en verksamhet som är ett kommunalt ansvar. Jönköpings läns 

kommuners socialchefer har i en gemensam utredning konstaterat att denna 

verksamhet inte längre har den funktion som man såg från början. Av den 

anledningen har länets socialchefer beslutat att avveckla den länsgemensamma 

organisationen för personligt ombud från och med 1 januari 2020.  

 

Det länets kommuner nu arbetar för är olika lösningar som kan möta det stöd som 

personligt ombud inneburit för flera länsinvånare. Bland annat utreder flera 

kommuner i länet hur dessa uppgifter mer kan samordnas av andra.  

 

Det är inte Region Jönköpings läns uppgift att gå in och utreda och eventuellt 

finansiera personligt ombud eftersom ansvaret ligger på annan huvudman. Region 

Jönköpings län har sitt ansvar som huvudman för psykiatrin, där ansvaret tydligt 

framgår i gällande lagstiftning. Personligt ombud är ett kommunalt ansvar som 

regleras i ett meddelandeblad författat av Socialstyrelsen. Det ska även tilläggas 

att personligt ombud är en frivillig verksamhet som kommunerna väljer att ha 

eller inte och kan inte ersätta någon annan verksamhet för personer som enligt lag 

beviljas olika insatser inom exempelvis socialtjänstlagstiftningen. Av de 290 

kommunerna i Sverige är det fortfarande väldigt många kommuner i landet som 

inte har någon verksamhet med personligt ombud. 
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Vi tar som hälso- och sjukvårdshuvudman vårt ansvar för personer med psykisk 

ohälsa, enligt gällande lagstiftning och för att personer med psykisk ohälsa får de 

insatser som de har behov av i enlighet med vårt ansvarsområde. 

 

 

 

 

Rachel De Basso 

Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 


