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16. Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021 (SN 
2020.226)
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för 2021.

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.

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud görs årligen och det krävs att behörig nämnd 
(socialnämnden) godkänner ansökan.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
- Ansökningsblankett 2021, Vallentuna kommun

Handlingar
 §98 SN AU Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
 Ansökan personligt ombud 2021, Vallentuna kommun
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98
Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021 (SN 2020.226)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag 
för verksamhet med personligt ombud för 2021.

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.

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud görs årligen och det krävs att behörig nämnd 
(socialnämnden) godkänner ansökan.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
- Ansökningsblankett 2021, Vallentuna kommun

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
 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
 Ansökan personligt ombud 2021, Vallentuna kommun

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om statsbidrag för personligt 
ombud 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud för 2021.

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.

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud görs årligen och det krävs att behörig 
nämnd (socialnämnden) godkänner ansökan.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2021
- Ansökningsblankett 2021, Vallentuna kommun

David Gyllenstråle Fanny Rosling
Socialchef Stabschef

Expedieras till:
Akten

Länsstyrelsen



 

MEDDELANDE 

  

1 (3) 
  

Datum 

2020-11-05 
  

Beteckning 

821-xxxxx-2020/2021 
Fylls i av Länsstyrelsen 
vid tilldelat 
diarienummer. 

  

 
Avdelningen för hållbar tillväxt 
Klas Herrmansson 
Tfn 010-223 17 61 

Ifylld och underskriven 

blankett skickas till: 

stockholm@lansstyrelsen.se 

senast den 15 januari 2021. 
 

 

   

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud  

Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 

vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. 

Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter som lämnas i ansökan diskuterats med 

aktuella samverkansparter.  

Statsbidragets omfattning 

Statsbidraget har föregående år utgått med 402 638 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet 

justeras av Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit. 

Ange med två decimaler. Om ni t.ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i 

veckan) och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t.ex. ansöker om 

medel för två som jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25.  

Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas.  

Sökande kommun 
 

Kommunens namn: 

Vallentuna kommun 

Förvaltning: 

Socialförvaltningen 

Postadress: 

Torggatan 11, 186 86 Vallentuna 

Tfn:  E-post: 

08-587 850 85 Fanny.rosling@vallentuna.se  

 

Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro: 

212000-0027 34757-5 - 

Ansökan avser år: 2021 

Antal årsanställningar 

(heltid, ange i årsarbeten) 

1,00 

 

Referens på utbetalningen: 

730001 

Nämnd som beslutat om ansökan: 

Socialnämnden 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner: 

- 
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Datum 

2020-11-05 
  

Beteckning 

821-xxxxx-2020/2021 
Fylls i av Länsstyrelsen vid 
tilldelat diarienummer. 
  

 

Kontaktperson 
 

Befattning: 

Stabschef 

Namn: 

Fanny Rosling 

Postadress: 

Torggatan 11, 186 86 

Tfn:  E-post: 

08- 587 850 85 Fanny.rosling@vallentuna.se  

 

Driftsform/driftsformer och utförare 

Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om 

verksamheten är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan 

påbörjas. (SFS 2013:522 8 § punkt 3.)  

 
Personligt ombud 

Samverkan kring verksamheten 

Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring 

verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4) 

 
Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen?  

Gemensam ledningsgrupp nordost med styrgrupp och beredningsgrupp. Kommuner, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget primärvård, Landstingets psykiatri, 

Brukarorganisationer, Anhörigorganisationer 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 

- 

Plan för verksamhetens organisation 

Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 

målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur 

ombudens verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522  

8 § punkt 5.) 
 

Om kö uppstår prioriteras de mest akuta samt unga först. Idag hanteras samtliga ärenden utan kö.  

mailto:fadi.hindo@vallentuna.se
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Datum 

2020-11-05 
  

Beteckning 

821-xxxxx-2020/2021 
Fylls i av Länsstyrelsen vid 
tilldelat diarienummer. 
  

 

Planer för arbetets utformning 

Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga 

om exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 

8 § punkt 6.) 

 
Kompetensutveckling, kurser, nätverk, konferenser utifrån behov, samverkan och 

informationsutbyten internt, handledning vid behov. 

Uppföljning 

Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med 

personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.) 

 
Verksamhetsberättelse/redovisning samt genom ledningsgrupp (beredningsgrupp/styrgrupp) 

 

 
Ort och datum 

Vallentuna 2020-11-19 

Behörig företrädare för verksamheten Namnförtydligande och befattning 

Fanny Rosling Stabschef 
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