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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Eini Ruottinen 

SOCIALNÄMNDEN 
2021-12-08 

Redovisning av verksamhet med personligt 
ombud för år 2021 och ansökan om statsbidrag 
för år 2022 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län 
gällande verksamhet personligt ombud för 2021. 

2. Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2022 
och överlämnar ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Personligt ombud är en icke-biståndsbedömd stödinsats för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Målet med insatsen personligt ombud är att stödja 
personer med psykisk funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv och ge 
stöd i att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att 
kunna försörja sig själv. Under 2021 har personligt ombud haft kontakt med 84 
klienter. Varje år ansöker kommunen om statsbidrag för personligt ombud via 
Länsstyrelsen. I år är statsbidraget för en heltidstjänst 404 530 kr. Täby kommun 
avser att i år, liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst för år 
2022.  

Ärendet 

Kommuner som erhåller bidrag för verksamhet med personliga ombud behöver 
redovisa till Länsstyrelsen hur verksamheten har bedrivits. Redovisningen som 
bifogas gäller för verksamheten personligt ombud år 2021. Samtidigt görs en ny 
ansökan om statsbidrag för år 2022. Redovisning och ansökan ska lämnas till 
Länsstyrelsen senast den 15 januari 2022.  
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Personligt ombud är en icke-biståndsbedömd stödinsats för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Målet med insatsen är att stödja personer med 
psykisk funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv och ge stöd i att få del 
av samhällets utbud av vård, stöd och service. Målet med insatsen är även att 
bidra till att personen kan försörja sig själv. 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 2021 har personligt ombud i Täby kommun haft kontakt med 84 klienter, 
varav 51 kvinnor och 33 män samt tagit emot 72 nya klienter och avslutat 
kontakten med 47 klienter. Den vanligaste kontaktorsaken är behov av stöd i 
kontakt med myndigheter och sjukvård. Personligt ombud i Täby har 
uppmärksammat att flera klienter än tidigare blir utförsäkrade från 
försäkringskassan trots sjukdom. När specialistläkarutlåtanden inte blir 
godkända av försäkringskassan kan det medföra att klienter hamnar i en negativ 
spiral. Arbetsförmedlingen bedömer att dessa klienter saknar arbetsförmåga. 
Klienterna hamnar mellan försäkringskassans och arbetsförmedlingens beslut. 
Konsekvensen blir oftast att klienterna behöver söka försörjningsstöd hos 
kommunen. 

Personligt ombud har effektiviserat och samordnat samverkan med 
närkommunerna. Täbys personliga ombud ingår idag i en gemensam 
ledningsgrupp bestående av Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker och 
representanter från arbetsförmedling, försäkringskassan och 
intresseorganisationerna. Detta forum ger personligt ombud möjlighet att lyfta 
samverkansfrågor och svårigheter på en mer övergripande nivå med 
samverkansaktörerna. 

Ekonomiska överväganden 

Statsbidrag för år 2021 utgår med 404 530 kr för en heltidstjänst. Täby kommun 
avser att i år, liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst för år 
2022. 
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Claes Lagergren  
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

 

Bilagor 

1. Redovisning. Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud, 2021.  

2. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2022. 

3. Handlingsplan för personligt ombud i Täby kommun. 

 

Expedieras 

Avdelningschef Kotte Wennberg 
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