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Datum

Beteckning

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 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 som jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25.
Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas.

Sökande kommun

Kommunens namn:
Stockholms stad

Förvaltning:
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Postadress:
Box 5117, 121 17 Johanneshov

Tfn:
08-508 15 000 vx

skargnack@stockholm.se

Ansökan avser år

2021

Organ i sat ionsn um mer
212000-0142

E-post.

Plusgiro:
55507-8

Bankgiro:

Antal årsansiällningar
(heltid. ange i årsarbeten)
5,0 tjänster
Referens p{1 utbetalningen:
Personligt ombud i Söderort 2021
Nämnd s0111 beslutat 0111 ansökan:
Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Ansökan avser ii ven verksamhet i följande kommun/kommuner
Verksamheten kommer att bedrivas i stadsdelarna:
Enskede-Årsta-Vantör. Farsta. Hägersten-Ä lvsjö, Skarpnäck och Skärholrnen

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
Fax

010-223 11 10

E-post/webbplats

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

Befattning:
Enhetschef
Namn:
Karin Borg

Postadress:
Box 5117, 121 17 Johanneshov
TJ"n:
08-508 15 418

E-post.
karin.borg(al,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.)
Skarpnäcks stadsdelsnämnd anordnar verksamheten och den drivs
genom avtal för ovanstående övriga stadsdelar

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 ingå1· i ledningsgruppen')

Samordningsförbundet Stockholms Stad
Region Stockholm - beställarkontoret vård; primär- och psykiatrisk vård
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
RSMH
IFS/CS
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
Socialförvaltningen Stockholms stad. Övriga verksamheter som bedriver PO verksamheter i
staden, Stadens kontaktcenter, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Södra Stockholm,
Arbetsförmedlingen unga handikappade m.fl.

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.)
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Verksamhetsplan för 2021. Där finns ombudens arbete beskriven om
verksamhetsmål, förväntat resultat, arbetssätt och hur målen ska uppnås. Fokus
kommer att vara på de systembrister som rapporterats i 2020 års redovisning
för PO i Söderort. I övrigt ska arbetet bedrivas enligt meddelandeblad nr 5/2020.
Ombuden ska vara en aktiv part i samordningsförbundets rehabteam under 2020.

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.)
Ombuden har kontinuerlig handledning var 14:e dag och kommer att fortsätta
så även under 2021. På arbetsplatsträffar och i verksamhetsplan för 2021 finns
beskrivning av vilken kompetensutveckling som ombuden har behov av. Under 2021 så
är det barnrättsperspektivet, våld i nära relationer samt samordnad arbetsrehabilitering
som är ombudens fokusområden för utveckling.

Uppföljning

Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med
personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)
Samtliga rapporter från stadens PO verksamheter kommer att sammanställas
av Stockholms stads Socialförvaltning för att det ska finnas översikt för
samtliga PO verksamheter i staden. De brukarföreningar som staden
samverkar med kommer att ta del av den rapporten.
Ledningsgruppen kommer att ta del av alla inlämnade rapporter inkl. stadens
sammanställning.
Ort och datum
Stockholm 2021-01-11
Namnförtydligande och befattning
Hanna Jakhammer, Avdelningschef

