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Fylls I av Länsstyrelsens diarium vid
tilldelat nytt diarienummer

Ifylld och underskriven blankett
skickas till:
stockholm@lansstyrelsen.se
senast den 15 januari 2022

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud år 2022
Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter
med personligt ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.
En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten 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 404 530 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet
justeras av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.
Ange med två decimaler. Om nit.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 nit.ex. ansöker om
medelför två somjobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade
medel kan komma att återkrävas.
Sökande kommun
Kommunens namn:
Stockholm stad

Förvaltning:
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Postadress:
Box 7049 164 70 KISTA

Tfn: 08-508 01 000

Organisationsnummer:
212000-0142
Ansökan avser år:

Antal årsanställningar
(heltid, ange i årsarbeten)
Referens på utbetalningen:
Kostnadsställe 656

E-post:
Rinkeby-kista@stockholm.se

2022
1,00

Nämnd som beslutat om ansökan:
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Plusgiro:
944015-3

Bankgiro:

Ansökan avser även verksamhet i följande kornmun/kommuner

Kontaktperson
Befattning:
Enhetschef

Namn:
Anna Lundin

Postadress:
Box 7049 16407 KISTA
Tfö:
08-508 01 321

E-post:
Anna.kristina.lundin@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.)

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?
Stadsdelsförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vårdcentraler inom region Stockholm
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
Brukarorganisationer

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.)
Rinkeby-Kista har under 2021 haft ett personligtombud, heltidsanställning.
Det personliga ombudet har arbetat nära socialpsykiatrins verksamheter framförallt boendestödet och
har därför haft sin organisatoriska tillhörighet inom utförarenheten för socialpsykiatrin underställd
enhetschefen.
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Det personliga ombudet kommer under 2022 arbeta på likartat sätt som tidigare. Prioriterade grupper
under året är personer som är vräkningshotade, barnfamiljer och äldre personer med psykisk ohälsa och
de som önskar kommer att erbjudas hembesök. Den dokumentation som förs är statistik samt
avidentifierad dokumentation för att följa arbetet. Uppgifterna gäller huvudsakligen kontaktorsak,
ålder, kön samt eventuellt hemmaboende barn.
Verksamheten med personligt ombud för 2022 planeras med enhetschefen samt ledningsgruppen inom
utförarenheten socialpsykiatri. Enhetschefen är ansvarig för att fortlöpande följa upp verksamheten
under året.

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 punkt 6.)
De personliga ombudets behov av kompetensutveckling kartläggs i samband med verksamhetsplan för
2022. Handledning erbjuds utifrån behov och önskemål.

Uppföljning
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)
Uppföljning kommer att ske i samband med tertialrapport 1, 2 samt vid verksamhetsberättelsen.
Enhetschef harregelbunden kontakt med det personliga ombudet och följer arbetets utveckling.

Ort och datum
Kista 2022-01-04
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