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Datum

2015-11-13
Nämndkontoret
Ekerö kommun
178 52 Ekerö

Enheten för social utveckling
Katarina Edlund
Tel 010-2231293

Ansökan om statsbidrag för verksamhet 2016 med Personliga
ombud
Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till
verksamheter med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen
beslutar och betalar ut statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS
2013:522 §§ 2-6 och 8.
En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten 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.
Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om
godkännande av ansökan. Bifoga kopia av nämndprotokoll.
Nytt för i år:
Skicka ansökan digitalt, undertecknad och scannad till
katarina.edlund@lansstyrelsen.se senast den 15 januari 2016.
Statsbidragets omfattning
Statsbidrag utgår med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. 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. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas.

Sökande kommun
Kommunens namn:
Ekerö kommun
Förvaltning:
Socialkontoret
Postadress:
Box 205, 178 23 Ekerö
Tfn:
08-124 571 00

E-post:
Lena.burmanjohansson@ekero.se

Organisationsnummer:
212000-0050
Ansökan avser år:

Plus-eller bankgiro
100270-8
2016

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Belopp som rekvireras:

302 400 kr

Antal årsanställningar
(heltid)
…1,00………….. á 302 400 kronor
Referens på utbetalningen:
Nämnd som beslutat om ansökan:
Socialnämnden
Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner
Ekerö kommun

Kontaktperson
Befattning:
Socialchef
Namn:
Lena Burman Johansson
Postadress:
Box 205, 178 23 Ekerö
Tfn:
08-124 57 000

E-post:
Lena.burmanjohansson@ekero.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.)
Kommunal regi.

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?
För närvarande finns ingen ledningsgrupp för personligt ombud. Det har tidigare funnits en
ledningsgrupp men det har inte varit möjligt att få medverkan från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Landstinget/psykiatrin.
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Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?
Samverkansgrupp bestående av chef för boendestöd och träfflokal, chef för sektionen för vuxna
vid socialkontoret och representant från RSMH. I samverkansgruppen finns möjlighet att utbyta
information och identifiera/behandla systembrister.

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.)
Personligt ombud vänder sig främst till personer med psykiska funktionsnedsättningar under 65
år. I händelse av kö prioriteras personer med minderåriga barn. Personligt ombuds verksamhet
planeras främst utifrån aktuella klienters behov av stöd. Dokumentation sker främst i form av
statistikuppgifter.

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 punkt 6.)
Personligt ombud deltar årligen vid nationell konferens arrangerad av YPOS – Intresseföreningen för personliga ombud i Sverige.
Regionsträff (nätverksträff) för personliga ombud i Stockholms- och Uppsala län.
Personligt ombud har handledning var tredje vecka.
Behov av annan kompetensutveckling kartläggs och beslutas tillsammans med ansvarig chef
vid utvecklingssamtal.

Uppföljning
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med
personligt ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)
Återkoppling kring det löpande arbetet sker kontinuerligt med ansvarig chef. Varje år redovisas
personligt ombuds arbete till Socialnämnden.
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Ekerö 2016-01-13

Behörig företrädare för verksamheten

Namnförtydligande och befattning
Lena Burman Johansson
Socialchef

