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Länsstyrelsen
Stockholm
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Avdelningen för hållbar tillväxt
Klas Herrmansson
Tfn 010-223 17 61

Ifylld och underskriven
blankett skickas till:
stockholm@lansstyrelsen.se
senast den 15 januari 2021.

Beteckning

Datum

821-xxxxx-2020/2021
Fylls i av Länsstyrelsen
vid tilldelat
diarienummer.

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud

Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete.
Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter som lämnas i ansökan diskuterats med
aktuella samverkansparter.
Statsbidragets omfattning

Statsbidraget har föregående år utgått med 402 638 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet
justeras av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.
Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i
veckan) och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om
medelför två som jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25.
Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas.

Sökande kommun

Kommunens namn:
Stockholm

Förvaltning:
Hässelby-Vällingby SDF

Postadress:
Box 3424, 165 23 Hässelby
Tfö:
08-508 04 000

E-post.
hasselby-vallingby@stockholm.se

Ansökan avser ill'

2021

Organisationsn um mer:
212000-0142
Antal årsanställningar
(heltid, ange i årsarbeten)
Referens på utbetalningen:
7041915

Plusgiro:
555 13-6

Bankgiro:

2,0

Nämnd som beslutat om ansökan:
Hässelby-Vällingby SDF

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner·
Bromma SDF

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
Fax

010-223 11 10

E-postlwebbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Kontaktperson

Befattning:
Enhetschef

Namn:
Michael Eriksson
Postadress:
Box 3424

rn.

08-508 05 443

E-post:
michael .eriksson@stockholm.se

Driftsform/driftsformer och utförare

Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om
verksamheten är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan
påbörjas. (SFS 2013:522 8 § punkt 3.)

I Kommunal egenregi

Samverkan kring verksamheten

Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring
verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4)
Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen?
Kommunen, Regionen/psykiatri och primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. RSMH och
NSPH.
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?

Plan för verksamhetens organisation

Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur
ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522
8 § punkt 5.)
Den som får stöd av personligt ombud ska ha ett sammansatt och omfattande behov av vård, stöd
och service, rehabilitering och sysselsättning. Det skall dessutom finnas ett behov av långvariga
kontakter med socialtjänsten, primärvården eller den specialiserade psykiatrin och andra
m ndi heter. Det finns in et krav å att den enskilde skall ha en s kiatrisk dia nos.
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Målsättningen med insatsen är att stödja klienterna till att finna och erhålla rätt insats för sitt
behov. Därefter skall insatsen avslutas.
Prioriterade grupper för PO-verksamheten är barnfamiljer och individer som är hotade av
vräkning från sin bostad.
Verksamheten för statistik över kön, ålder, typ av insats. Statistiken följs regelbundet upp av
enhetschef och rapporteras årligen till Länsstyrelsen och Stadens socialförvaltning.

Planer för arbetets utformning

Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga
om exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522
8 § punkt 6.)
Personliga ombuden ingår i Utförarenheten socialpsykiatris organisation. De arbetsleds av
enhetschefen som också är arbetsmiljöansvarig. Ombuden har möte med enhetschefen varje
vecka, APT-möten 8 ggr/år och extern direkthandledning. Adekvat utbildning i form av kurser
och föreläsningar tillhandahålls. Enhetschefen ingår i ett nätverk tillsammans med andra
enhetschefer inom staden med samma uppdrag.

Uppföljning

Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med
personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)
Stockholms stad samarbetar med Pinsam kring de personliga ombuden. Det är
Finsamrepresentationen som utgör ledningsgruppen och här redovisas en årsrapport framtagen av
socialförvaltningen varje år.
Ort och datum
Hässelby 2021-01-11
Behörig företrädare för verksamheten

Namnförtydligande och befattning
Birgitta Thulen
Avdelningschef

