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Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2019
Sammanfattning

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer
med långvarig och omfattande psykisk ohälsa som har behov
av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i
samhället. Insatsen erbjuds utan myndighetsbeslut.
Haninge kommun startade sin nuvarande verksamhet med
personligt ombud 2008. Socialförvaltningen har årligen
ansökt och beviljats statsbidrag för delfinansiering av
verksamheten. Verksamheten har en gemensam
ledningsgrupp tillsammans med Tyresö och Nynäshamns
kommuner. Ledningsgruppen har identifierat behov av en
gemensam samordnare av verksamheten i de tre
kommunerna. För år 2019 innefattar ansökan därför
ytterligare en heltidstjänst som ska delas med övriga
kommuner i ledningsgruppen.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-01-07 – Ansökan om statsbidrag för
personligt ombud 2019
- Beslutsunderlag 2018-11-12 – Ansökan om statsbidrag för
Personligt Ombud 2019
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens ansökan om
statsbidrag för personligt ombud för 2019.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Förvaltningschef

Avdelningschef

Bakgrund

Haninge kommun startade sin nuvarande verksamhet med
personligt ombud 2008.
Verksamheten med personligt ombud regleras i ”förordning
(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med
psykiska funktionsnedsättningar”. Socialförvaltningen har
årligen ansökt och beviljats statsbidrag för verksamheten.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelning Arbete och försörjning
och kansliet. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud
2019 skickas in till Länsstyrelsen den 15 januari och gäller
under förutsättning att socialnämnden fattar erforderliga
beslut i ärendet.
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2019

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer
över 18 år med långvarig och omfattande psykisk
funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att
kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.

Förvaltning

Dokumenttyp

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida

Avdelning/Enhet

Datum

Diarienummer

Kansliet

2019-01-07

SN 2019/17

3 (4)

Handläggare

Anna Larsson, utvecklingsledare

Ett personligt ombud har två uppdrag. Det första uppdraget
får de av klienten själv. Det personliga ombudet ska där
fungera som ett redskap för att stärka klienten att skapa ökad
tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och makt över
den egna vardagen. Det handlar ofta om att ge stöd till
klienten så att denne kan ta del av samhällets utbud av vård,
stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika
villkor. Det andra uppdraget innebär att ett personligt ombud
ska verka för att identifiera och påvisa strukturella brister i
vård- och omsorgssystemet på tre nivåer, handläggarnivå,
lokal nivå och central nivå. Syftet med detta är att få till stånd
förändringar och förbättringar som gagnar målgruppen.
Personligt ombud är inte en insats som beviljas genom
myndighetsbeslut utan den enskilde vänder sig direkt till de
personliga ombuden med önskemål om stöd.
En ledningsgrupp styr och leder de personliga ombudens
arbete. Ledningsgruppen är gemensam för Haninge,
Nynäshamn och Tyresö kommuner. I ledningsgruppen finns
representanter från respektive kommuns socialförvaltning,
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstingets
öppenvårdspsykiatri och slutenvård, Samordningsförbundet
Östra Södertörn samt brukar- och anhörigorganisationer.
Haninge kommun har hittills haft två personliga ombud
anställda på heltid. Inför 2019 innefattar ansökan ytterligare
en heltidstjänst som ska delas med övriga kommuner i
ledningsgruppen. De tre kommunerna kommer att vid bifall
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till bidraget avtala om delfinansiering av den överskjutande
delen. Efter bidrag från Länsstyrelsen som finansierar med
45% av heltidstjänst och efter fördelning av kostnad mellan
kommunerna beräknas det kosta Haninge kommun 100 000
kr per år. Ledningsgruppen har identifierat behov av en
gemensam samordnare av verksamheten i de tre
kommunerna. I uppdraget som samordnare ska bland annat
ingå utveckling och systematisering av uppmärksammade
brister i vård- och omsorgssystemet för att få ett säkrare
underlag för utvärdering av pågående myndighetsutövning
och insatser. Utökningen syftar till en kvalitetssäkring av
verksamheten personligt ombud och bedöms ge underlag för
resurseffektiva insatser. Om Länsstyrelsen inte beviljar
ansökan för tjänsten bedöms den inte kunna införas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Länsstyrelsen i Stockholm
För kännedom: Avdelning Arbete och Försörjning

