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Välkommen till PO Skånes nyhetsbrev!
PO Skåne lanserar detta nyhetsbrev, för att förmedla nyheter med koppling till uppdraget för
verksamheten. http://po-skane.org/

PO Tokyo
En delegation på tre personer från PO Skåne besökte i månadsskiftet februari-mars Tokyo och Kawasaki
för att inspirera och sprida kunskap om personligt ombud, brukarinflytande och möjligheten till
återhämtning. Efter fyra dagar, som omfattade möten med politiker, föreläsningar och två dagars
utbildning har beslutats att starta personligt ombud som försöksverksamhet i Tokyo. De personliga
ombuden i Tokyo kommer att ha i uppdrag att stödja personer i heldygnsvård att bli fri tvångsvården
och hitta vägar till ett liv i gemenskap med familj och vänner.

År 2019 — PO Skåne blir klimatneutral!
Inom PO Skåne har vi under året som gått arbetat med hur vi kan bidra till Sveriges 16 viktiga miljömål.
Vårt interna miljö- och klimatarbetet ledde till stort engagemang bland anställda, en gemensam miljöoch klimatpolicy samt ett klimatbokslut. Ta del av vår miljö– och klimatpolicy här:
http://po-skane.org/wp-content/uploads/2018/10/Policy-och-rutiner-kring-miljö-och-klimatarbete.pdf

Vi har under året som gått också insett att det finns miljöpåverkan vi inte kan undvika, våra transporter
är ett sådant exempel. Under december månad beslutade därför PO Skånes styrelse att under nya året
klimatinvestera en mindre del av verksamhetens överskott. 20 000 kronor investeras i FN-reglerade
miljöprojekt genom den Lundabaserade verksamheten GoClimateNeutral. Vår klimatkompensation
motsvarar 334 ton CO2 och investeras i ett miljöprojekt i Indien, Godawari Green Energy Solar Thermal
Power Project och representerar den miljö– och klimatpåverkan vi har genom våra transporter.

Skrivelse från RSMH och Schizofreniförbundet
Under hösten nåddes ombudsverksamheterna i landet av en skrivelse. Skrivelsen byggde på en
uppföljning av åtta ombudsverksamheter . Skrivelsen gav uttryck för oro kring utvecklingen av
ombudsverksamheten i landet. PO Skåne var en av åtta verksamheter som stod namngivna då vi hade
samtyckt till att dela handlingar om rutiner och arbetssätt. Inom PO Skåne tog vi skrivelsen på stort
allvar och som om en följd av detta har förändringar i målgruppen och i samhället i stort, målgruppsfrågan, ombudsverksamheternas arbetssätt diskuterats i många forum. Den 12 februari inbjöds
förbunden och Länsstyrelsen i Skåne till en dialogträff där vi alla tillsammans, styrelse och anställda,
diskutera de frågor som lyftes fram i skrivelsen. Dialogmötet gav tillfälle—just till dialog. Det rådde stor
enighet kring ombudsverksamheternas betydelse och det uttrycktes viss oro, bl.a. kring målgruppsfrågan och en rädsla att ombuden är för få i antal i förhållande till behoven och att tiden för
uppsökande-, kontakt– och relationsskapande arbete därmed blivit mindre.

Det går bra i Lund—PO Skåne vill ha fler BISAM-uppdrag!
PO Skåne har uppdrag från Lunds kommun att bedriva Bisam (brukarinflytandeverksamhet).
Verksamheten har pågått i två år och har just förlängts med ytterligare ett år.
Bisam arbetar med inflytandefrågor inom socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendeenheter.
Syftet med funktionen är att stärka den enskildes inflytande och delaktighet, öka målgruppens
inflytande och ytterst att bidra till individers återhämtning http://po-skane.org/bisam-lund/
Finns det intresse av ett sådant även i din kommun? Kontakta då PO Skånes verksamhetschef
Camilla Bogarve 046-540 20 60 eller camilla.bogarve@po-skane.org

Skrivelse och brister inom Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen (IFS) har producerat en rapport om hur regeringens konstant
förändrade styrning av Försäkringskassan har lett till rättsosäkerhet för de som är beroende av
kassans tjänster. PO Skåne instämmer i detta och arbetar just nu med en skrivelse till Socialdepartementet utifrån brister och systemfel som drabbat våra klienter i deras samröre med
Försäkringskassan.

Utanförskap till följd av digitalisering
PO Skånes personliga ombud har under året som gått uppmärksammat att många av deras
klienter känner ett växande utanförskap med den ökade digitaliseringen i samhället.
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