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Redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2020 
och ansökan om statsbidrag för år 2021 

Sammanfattning 

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet med 
stödet är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska leva ett mer självständigt liv. 
Under 2020 har personligt ombud haft kontakt med 86 klienter. Varje år ansöker kommunen 
om statsbidrag för personligt ombud via länsstyrelsen. I år är statsbidraget för en heltidstjänst 
402 638 kr, en ökning med 100 tkr från föregående år. Täby kommun avser att i år, liksom 
tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst.  

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande 
verksamhet personligt ombud för 2020.  

  
2. Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2021 och 

överlämnar ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.   

Ärende 

Kommuner som erhåller bidrag för verksamhet med personliga ombud åläggs varje år att till 
länsstyrelsen redovisa hur verksamheten har bedrivits. Redovisningen gäller för verksamheten 
personligt ombud år 2020. Samtidigt görs en ansökan om statsbidrag för år 2021. Redovisning 
och ansökan ska lämnas till länsstyrelsen senast den 15 januari 2021. 

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet med 
de individuella stödinsatserna är att bidra till ett mer självständigt liv och ge stöd i att få del av 
samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att bli självförsörjande. 
Verksamheten bedrivs enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag och har 
tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.   

Under 2020 har personligt ombud i Täby kommun haft kontakt med 86 klienter, varav 57 
kvinnor och 29 män samt tagit emot 49 nya klienter och avslutat kontakten med 45 klienter. 
Den vanligaste kontaktorsaken är behov av stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. 
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Under 2020 har en ökning setts av personer som blivit utförsäkrade från försäkringskassan 
och därmed behövt söka försörjningsstöd. Det personliga ombudet har också haft många 
klienter som önskat stöd i kontakten med öppenvårdspsykiatrin, med anledning av begränsad 
tillgång till behandling. 

Fler yngre personer med psykisk ohälsa tar kontakt och får telefonrådgivning. Alla dessa är 
inte registrerade som klienter, utan blev nöjda med det stöd de fick via telefonen. Andelen 
personer med neuropsykiatrisk diagnos som får stöd av personligt ombud bedöms öka, och 
2020 hade ca 85 % av de som kontaktar personligt ombud i Täby en neuropsykiatrisk diagnos. 

Ekonomiska aspekter 

Statsbidrag för år 2021 utgår med 402 638 kr för en heltidstjänst. Täby kommun avser att i år, 
liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst. 

 

 

 

 

Claes Lagergren    Kotte Wennberg  

Socialchef Avdelningschef individ- och 
familjeomsorg  

 

Bilagor  

Samtliga bilagor ska bifogas ansökan till länsstyrelsen. 

1. Redovisning. Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 
ombud, 2020. 

2. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2021 
3. Handlingsplan för personligt ombud i Täby kommun 
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