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Redovisning av verksamhet med Personligt
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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens redovisning godkänns.
2. Omedelbar justering.
3. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör

Hanna Jakhammer
Avdelningschef

Sammanfattning
Det anmälda ärendet innehåller en redovisning av verksamheten
med personligt ombud i Söderort 2020 till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
Bakgrund
Sedan september 2011 är Skarpnäcks stadsdelsnämnd huvudman
för personligt ombud i Söderort. Verksamheten bedrivs i samverkan
med Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö, Skärholmen
stadsdelsförvaltningar i enlighet med upprättat avtal.
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Ärendet
Verksamhetens målgrupp är personer över 18 år som har psykiska
funktionsnedsättningar och betydande svårigheter att utföra
aktiviteter på olika livsområden. Huvudsyftet med verksamheten är
att stödja personer inom målgruppen, så att de får tillgång till de
stöd och hjälpinsatser de behöver.
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Hur verksamheten ska bedrivas för att uppfylla krav för att erhålla
stadsbidrag finns beskrivet i förordning SFS 2013:522 och
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2020
I verksamheten arbetar fem ombud på heltid. Ombuden har en
gemensam lokal i Skarpnäck. Ett avtal om hur driften ska skötas har
upprättats mellan stadsdelsförvaltningarna.
Redovisningen bygger på ett antal frågor som Länsstyrelsen i
Stockholms län vill ha besvarade. Rapporten utgör grunden för en
redovisning över hur beviljade statsbidrag har använts och vilka
resultat som verksamheten kan redovisa.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och familjestöd.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp 2021-01-28 och i
pensionärsrådet 2021-01-28.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rapporten besvarar frågor om organisation och ledning. De
personliga ombudens ledning, arbetsformer och kompetensutveckling beskrivs.
I rapporten finns en redovisning av hur verksamheten bedrivits. I
rapporten redovisa antal klienter som tillkommit och som avslutats,
nedbrutet på åldersintervall och kön och om verksamheten
uppmärksammat om klienterna har minderåriga barn. Vidare finns
en redovisning av uppmärksammade brister i olika myndigheters
system samt övriga tendenser gällande målgruppen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna
redovisningen för 2020 samt överlämna denna till Länsstyrelsen i
Stockholms län.
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