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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019 (SN 2020.020)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen av 
verksamhet med personligt ombud 2019 som har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett
mer självständigt liv, med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Inför utbetalningen av statsbidrag för 2020 har länsstyrelsen begärt en redovisning av
hur verksamheten har bedrivits det gångna året.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019
 Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019

Expedieras till 
Länsstyrelsen i Stockholms län
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Tjänsteskrivelse

Verksamhetsberättelse personligt 
ombud 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhet med personligt ombud 2019
som har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet i korthet
Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Verksamheten
syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett
mer självständigt liv, med möjlighet att vara en del av samhället på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Inför utbetalningen av statsbidrag för 2020 har länsstyrelsen begärt en redovisning av
hur verksamheten har bedrivits det gångna året.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019
- Verksamhetsberättelse personligt ombud 2019

David Gyllenstråle Fanny Rosling 
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Länsstyrelsen i Stockholms län
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821-3480-2019

 

REDOVISNING 
Statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud                                                                                    

Sänds in till
stockholm@lansstyrelsen.se
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Statsbidrag avseende år 2019

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun
Vallentuna kommun

Utdelningsadress
Torggatan 11

Postnummer
18686

Postort
Vallentuna

Kontaktperson
Fanny Rosling

Avdelning/Enhet
Avdelning stab, Socialförvaltningen

Nämnd
Socialnämnden

Telefon (inkl. 
riktnummer) 08-58785085

E-postadress
Fanny.rosling@vallent
una.se 

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar

Kommun/kommuner
Vallentuna

mailto:my.namslauer@vallentuna.se
mailto:my.namslauer@vallentuna.se
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1. Personliga ombud  
Totalt antal ombudstjänster i kommunen: 

Ange antal tjänster med 2 decimaler1: 1,00

    Antal                  Antal
                                                   kvinnor               män

Ange antalet personliga ombud
     1,00                                              

Utbildning

                                            Ja                    Nej

Ombuden har erbjudits utbildning.
X      

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar.

     

Om nej, ange varför.

Ej aktuellt. Efter 17 år i tjänst och erfaren jurist som genomgått erforderliga utbildningar, finns i 
dagsläget inget behov av kompetensutveckling.

Handledning

                                            Ja                    Nej

Ombuden har erbjudits handledning.
X      

1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) anges 2,25
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Om ja, ange vilken slags handledning.

Systemteoretisk och lösningsfokuserad inriktning, omfattande ärende- och processorienterade teman. 

Om nej, ange varför.

     

2. Klienter                                                                                                                                                                                
Ange antal klienter som fått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av 
personligt ombud ska redovisas endast en gång per år. 

          
Kvinnor män  

Totalt antal klienter 17 25

därav mellan 18 och 29 år 1 9

därav mellan 30 och 49 år 10 9

därav mellan 50 och 64 år 5 7

därav 65 år och över 1 0

Antal nya klienter 11 20

därav mellan 18 och 29 årk 2 6

därav mellan 30 och 49 år 6 8

därav mellan 50 och 64 år 1 6

därav 65 år och över 2 0

Antal avslutade klienter 8 12

därav mellan 18 och 29 år 2 5

därav mellan 30 och 49 år 5 4

därav mellan 50 och 64 år 1 3

därav 65 år och över 0 0

                                                                                          
Klienter med hemmavarande barn

kvinnor           män    



4(8)

4

Antal klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 år2 vilka är kända för verksamheten. 5 1

                                                                        

3. Kontakt med verksamheten 

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker.
Flera orsaker kan anges per person.

Kontaktorsak Kvinnor Män
Ekonomi 7 10

Bostad 2 9

Sysselsättning 2 6

Struktur i vardagen 1 3

Bryta isolering 2 2

Relationsfrågor 1 1

Existentiella frågor 1 1

Stöd i kontakten med myndighet 7 13

Stöd i kontakten med sjukvården 1 0

Annan orsak 0 1

Om annan orsak, ange vilken.

Hjälp mot en telefonförsäljare.

Tendenser till förändring av orsaker till kontakt

Ser ni några tendenser till förändring vad gäller orsaken till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud? I så fall, på vilket sätt?

Ca 5 senaste åren har stöd i kontakten med försäkringskassan ökat. Under 2017-2019 ökade behov av 
stöd mycket. 

Tendenser till förändring av vilka grupper som tar kontakt

2 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten. 
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Ser ni några tendenser till förändring vad gäller vilka grupper inom målgruppen som tar 
kontakt och söker stöd av personligt ombud? I så fall, på vilket sätt?

Inte några förändringar

4. Tillgång till personligt ombud
                                            Ja                    Nej

Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för 
tillgång till personligt ombud. X      

Om ja, ange dessa.

Unga i första hand vid eventuell kö. Idag finns ingen sådan och har inte funnits under 2019. 

Om nej, ange varför.

     

5. Organisation, ledning och samverkan
Ange vem som är utförare av verksamheten med personligt ombud i er kommun

Ja          Nej
Kommun X      
Förening      X
Stiftelse      X
Aktiebolag      X
Annan utförare      X
Om annan utförare än kommunen, ange organisationens namn
     

Ange vilka myndigheter som ingår i ledningsgruppen

                                                                                                                 Ja                     Nej

Kommun/kommuner X      

Arbetsförmedlingen X      

Försäkringskassan X      

Landstingets primärvård X      

Landstingets psykiatri X      

Ange vilka organisationer som ingår i ledningsgruppen

             Ja      Nej        Om ja, ange vilken/vilka
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Patientorganisationer      X      

Brukarorganisationer X      RSMH

Anhörigorganisationer X      IFS

Annan organisation      X      

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför.

Ej aktuellt

Kommunen arbetar för att få representanter för dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen, 
ange hur.

Ej aktuellt

6. Tillgång till samhällsservice
                 Ja                  Nej

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten. X      

Sammanfatta uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till 
samhällets utbud av vård, stöd och service.
Samarbete och informationsöverföring mellan myndigheter upplevs från flera håll problematiskt. Förståelse för 
myndigheternas regelverk och myndighetsutövning behöver förbättras. Överlämning av kunder mellan 
myndigheter fungerar i viss mån men behöver effektiviseras för att korta ner tider, risk att ”hamna mellan 
stolarna” och öka avståndet till/ tillbaka till arbete. Stor ekonomisk press på myndigheterna snävar till regelverk 
och finns tendenser att helhetssyn mellan myndigheterna minskar i och med detta. Exempel på 
uppmärksammad brist är hur FK och AF regelverk och tillämpning fungerar gällande SGI-skydd, vilket kan få 
konsekvensen för den enskilde att hamna i behov av försörjningsstöd om SGI inte är skyddad. 
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Ge exempel på åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som har 
identifierats under året.

I PO- ledningsgrupp diskuteras ”brister” på lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå delar 
medlemmar i ledningsgruppen med sig av exempel och informerar om förändringar för att skapa en 
bättre förståelse för de olika lagrummen och samspelet däremellan. Konkret åtgärd för att minska brister 
är att skapa en förståelse för de olika lagrummen och sprida trygghet och information vidare internt. 
Samverkansformer upprättas där så behövs. Brister på nationell nivå eskaleras till Länsstyrelsen vars 
uppdrag är att vidare hantera frågorna. Arbetssätt och samverkansformer utvärderas vid behov såsom 
samordningsförbund, samverkansöverrenskommelser, samverkansforum. 

7. Ekonomi
Beviljat statsbidrag

            
Beviljat statsbidrag, kr

300 180 kr

Årsanställningar, ange antal ombudstjänster i kommunen. 
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00 
1,00

Förbrukat statsbidrag
             

Förbrukat statsbidrag, kr

300 180 kr

Årsanställningar på heltid/deltid exkl. tjänstledighet
Anges med två decimaler, t.ex. två halvtider = 1,00
1,00

Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, 
ange varför.

Ej aktuellt

8. Övrigt
Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten

Ej aktuellt

9. Underskrift av behörig företrädare för kommunen 
Datum
2020-01-22
Namnteckning Namnförtydligande

Fanny Rosling
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Titel
Stabschef 

Tjänsteställe
Avdelningen stab, Socialförvaltningen

Telefon (inkl. riktnummer)
08- 587 850 85

E-postadress
Fanny.rosling@vallentuna.se 

Detta dokument har beslutats digitalt och saknar 
därmed underskrift

Ja

mailto:my.namslauer@vallentuna.se
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