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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare Jennifer Lendeng 
Utredare Ani Aslan 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-12-07 

Redovisning av verksamhet med personligt 
ombud för år 2022 och ansökan om statsbidrag 
för år 2023 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Redovisning. Statsbidrag till 
kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud, 2022  till 
Länsstyrelsen i Stockholms län gällande verksamhet personligt ombud för 
2022. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna Ansökan om statsbidrag för 
verksamhet med personligt ombud 2023 och om att överlämna ansökan 
till Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Personligt ombud är en 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 2022 har personligt ombud haft kontakt med 67 
klienter. Varje år ansöker kommunen om statsbidrag för personligt ombud via 
Länsstyrelsen i Stockholms län. I år är statsbidraget för en heltidstjänst 405 882 
kr. Täby kommun avser att i år, liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en 
heltidstjänst för år 2023. 

Ärendet 

Kommuner som erhåller bidrag för verksamhet med personliga ombud behöver 
redovisa till Länsstyrelsen i Stockholms län hur verksamheten har bedrivits. 
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Redovisningen som bifogas gäller för verksamheten personligt ombud 2022. 
Samtidigt görs en ny ansökan om statsbidrag för år 2023. Redovisning och 
ansökan ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 15 januari 
2023. 

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 2022 har personligt ombud i Täby haft kontakt med 67 klienter, varav 39 
kvinnor och 28 män samt tagit emot 53 nya klienter och avslutat kontakten med 
40 klienter. Den vanligaste kontaktorsaken är behov av stöd i kontakt med 
myndigheter och sjukvård. Personligt ombud i Täby har uppmärksammat 
svårigheter för personer med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden. I 
likhet med föregående år blir klienter fortfarande utförsäkrade från 
Försäkringskassan trots sjukdom. När specialistläkarutlåtanden inte blir 
godkända av Försäkringskassan kan det medföra att klienter hamnar i en negativ 
spiral. Personligt ombud i Täby har i år uppmärksammat att många som söker 
kontakt saknar tillräcklig egen försörjning exempelvis för att kunna skaffa bostad 
på egen hand.  

Under året har personligt ombud i Täby uppmärksammat brister när det gäller 
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Det nämns att inbjudna 
representanter inte alltid närvarar vid samordnad individuell plan (SIP) möten. 
Vidare framgår svårigheter att få svar vid överklagande till Förvaltningsrätten 
eftersom det tar för lång tid. Åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 
bristerna är att det finns en särskild beredningsgrupp bestående av 
representanter från personligt ombud, patient- och anhörigorganisationer. 
Representanterna sammanställer systembristerna och lämnar över informationen 
till ledningsgruppen för vidare diskussion och åtgärder, ledningsgruppen i sin tur 
återrapporterar tillbaka till personligt ombud.  

 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-11-02 
Dnr SON 2022/150-71 

3(3) 

Ekonomiska överväganden 

Statsbidrag för år 2022 utgår med 405 882 kr för en heltidstjänst. Täby kommun 
avser att i år liksom tidigare år, ansöka om statsbidrag för en heltidstjänst. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Bilagor 

1. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2023. 

2. Redovisning. Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud, 2022. 

3. Manual för Personligt ombuds arbete i Täby kommun.  

Expedieras 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningschef Kotte Wennberg 

Controller Malin Marklund 

Utredare Jennifer Lendeng 
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